
12 cases fra Ledelseskommissionen

   Tæt på hverdagens 
ledelsespraksis 





1

3
2

4

5

6
7

8
10

12
9 11

1  Arbejdsmarkeds- 
forvaltningen i  
Hjørring Kommune

 Rette indsats til rette 
borger til rette tid

 Fokus på borgerens 
muligheder og ressourcer 
kombineret med en 
hurtig tværfaglig indsats 
har fået flere borgere i 
beskæftigelse.

 Side 5

3  Nordjyllands Politi

 En reaktionspatrulje 
bliver til

 Klar kommunikation, 
involvering af med- 
arbejderne og fokus på 
faglighed var nøgleord 
i opbygningen af en ny 
patrulje.

 Side 13

8  Sammen om  
Ny Velfærd i  
Halsnæs Kommune

 Ressourcerne skal gøre 
gavn for borgerne

 Innovation, tværfaglighed 
og koncerntænkning 
er ingredienserne i en 
helhedsorienteret tilgang 
til udsatte borgere.

 Side 33

6  Region Syddanmark

 Synlig ledelse  
forbedrer kvaliteten  
for patienterne

 En amerikansk for- 
bedringsmodel bidrager  
til et mere sammen- 
hængende patientforløb 
via medarbejdernes  
forslag til forbedringer.

 Side 25

5  Aarhus  
Universitetshospital

 Fremtidens hospital 
skal have de yngre 
læger på banen

 Praksisnære trænings-
baner og hjælp fra en 
kaospilot vækker  
lyst til ledelse.

 Side 21

2  Forsvarets Hoved- 
værksted Produktions-
område Aalborg

 Udvikling frem  
for afvikling

 Ny situation krævede 
nye kompetencer. Et 
udviklingsprojekt båret 
af tillid og inddragelse 
bidrog til løsningen.

 Side 9

4  It-virksomheden  
netIP i Thisted

 Målstyret ledelse har 
veget pladsen for det 
hele menneske

 Lydhørhed, nærvær og 
social intelligens under-
støtter vækst og bedre 
resultater.

 Side 17

9  Det specialiserede  
bo- og dagtilbud  
Jonstrupvang

 Her er brugerne selv 
med til at ansætte 
deres personale

 Mottoet ”Forvent det 
utænkelige!” og borger-
fokuseret ledelse skaber 
frihed for beboerne.

 Side 37

10  Nærum Gymnasium

 Den gode lærer er 
interesseret i, hvordan 
eleverne lærer bedst

 Med fagbaserede 
læringsfællesskaber og 
struktureret dataind-
samling tager lærerne 
fælles ansvar for 
elevernes læring og 
dannelse.

 Side 41

11  Job-, Aktivitets-  
og Kompetencecenteret  
i Gentofte Kommune

 Tillidsbaseret ledelse giver 
borgerne nye muligheder

 Visionen om at alle kan 
lære noget, udvikle sig og  
få nye muligheder, er 
vokset ud af et tæt og 
involverende samarbejde 
mellem leder og personale.

 Side 45

12  Facility Management- 
enheden på Bispebjerg og 
Frederiksberg Hospital

 Dialog og frihed under  
ansvar understøtter 
bedre patientforløb

 Tydelig ledelse, krav og 
konsekvens skaber fokus 
på kerneopgaven og sikrer 
tillid, tryghed og trivsel for 
medarbejderne.

 Side 49

7  Tåsingeskolen i  
Svendborg Kommune

 ”Alt tager udgangs-
punkt i, at vi skal gøre 
det bedre for børnene”

 En vidensbaseret 
ledelsestilgang med et 
entydigt fokus på elev-
erne fremmer læring og 
trivsel.

 Side 29
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