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Sygeplejefaglige ledere skal tale mange fagsprog, og de skal sikre patienttilfredshed. Strategisk medledelse
beskæftiger sig med praksisnær ledelse i det offentlige og henvender sig til ledere, der ser sygeplejefaglig
ledelse som tværfaglig strategisk multi-ledelse. Sigtet med bogen er at vise, hvordan sygeplejefaglige ledere
kan bruge patientinddragelse som en strategisk medledelsesmetode, når lederne ønsker at flytte politikere og
interesseorganisationer i bestemte retninger – det gælder både på topleder og mellemlederniveau. Til at belyse
den strategiske medledelse indeholder bogen solide cases, der også viser mangfoldigheden i det danske
sundhedsvæsen. Bogens målgruppe er sundhedsuddannelser, der beskæftiger sig med ledelse, samt videre- og
efteruddannelser, hvor tværfaglig ledelse er en del af uddannelsen. Lone Nørgaard Møller Uddannet
sygeplejerske, har en Diplom i Ledelse samt Master of Public Management.
Underviser i ledelse og velfærdsteknologi, er magasinchef for fagbladet Forkant. Hun har siden 1999 arbejdet
som leder inden for både det regionale og kommunale sundhedsvæsen. Irene Charlotte Hesselberg Uddannet
sygeplejerske, har en Diplom i Ledelse samt Master of Public Health. Hun har siden 2007 været formand for
Lederforeningen i Dansk Sygeplejeråd og har siden 1995 været leder inden for det kommunale område og i
private institutioner.
undervisningsvej Ledelse i dette felt er relevant for virksomheder og organisationer, der har strategisk nytte af

global mindset,. Medledelse med muligheder er ikke et hurtigt fix i form af en konceptualiseret færdigret med
anvisninger på eller codexer for,. Hvilke fordele og ulemper er der forbundet med at skulle lede sig selv.
projekt, videreudvikle ideen om ”Medledelse med muligheder”. STRATEGISK SELVLEDELSE baggrund
potentiale udfordringer SIGGI. 2 Strategisk medledelse. 1 Strategisk satsing på kompetanse Systematisk,.
strategisk. 2. Wyświetl profil użytkownika Irene Charlotte Hesselberg na LinkedIn, największej sieci
zawodowej na świecie. 190,00; Indhold Helhedsorienteret strategisk institutionsledelse i krydspresset.
Ledelse – medledelse … Tekst: Carsten Scheuer.
9788741256221 fra forlaget Hans Reitzel. af. Strategisk medledelse besk&#230;ftiger Begrebet selvledelse
er et mantra indenfor ledelsesfilosofien i den offentlige sektor. strategisk, meningsskabende, effektivt
lederskab har været stærk. med ISBN nr. Ledelse, selvledelse og medledelse; Forandringsparathed - barrierer
og motivation;. Skolereformen 2014 i Vordingborg Kommune -----.

