
Væksthus for Ledelse

Projekt ”Fællesskab om faglig ledelse”

Væksthusdagen mandag den 23. september 2019

Projektgruppe:

Mikael Wennerberg Johansen, BUPL

Tom Bjerregaard, FOA

Jan Olsen, KL



Baggrund for projekt ”Fællesskab om faglig ledelse” 

▪ Ledelseskommissionens anbefalinger:

1. Giv faglig ledelse og driftsledelse i udførende led højere prioritet

2. Hele ledelseskæden fra topchef til udførende led bør have mere fokus på 

kerneopgaven og skabe bedre rammebetingelser for faglig ledelse

▪ Væksthusprojektets temaer:

Tema 1: Generiske træk i faglig ledelse – hvad bør prioriteres?

Tema 2: Hvordan kan hele ledelseskæden bedre understøtte faglig ledelse?



Projektets deltagere og metode

Deltagere:
➢Halsnæs, Syddjurs, Furesø, Haderslev, Aabenraa og Næstved kommuner 

samt Region Nordjylland (Aalborg Universitetshospital)

Metode:
➢Interview af faglige ledere, chefer og direktionsmedlemmer 
➢Ca. 75 interview
➢Workshop med deltagere i interviewene

Forskningssamarbejde
➢Samarbejde med lektor Søren Voxted SDU om begrebsapparat



Hvad er de generiske træk i faglig ledelse?

1. Ledelses tæt på medarbejderne

2. Faglig formidling og kommunikation af mål og resultater

3. Løsninger, metoder, strukturer og processer p.b.a. faglighed

4. Evaluering af resultater til udvikling

5. Ressourceeffektive faglige løsninger

6. Tværgående faglige løsninger

7. Udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer

Konklusion fra interviewene:
➢De syv temaer er centrale uanset fagsøjle

➢Alle syv temaer bør i høj grad fylde i den faglige ledelsesopgave



10 bud på sammenhæng i ledelseskæden og bedre 
understøttelse af faglig ledelse i udførende led 

Tre rammebetingelser for faglig ledelse, som direktører og chefer præger:
1. Ledelsesopgaver i det udførende led

2. Faglig ledelsesstruktur

3. Støttefunktioner til faglig ledelse

Tre temaer fra direktionens arbejde med betydning for faglig ledelse
4. Direktionens ansvar for strategi og mål

5. Direktionens resultatfokus

6. Organisationens værdier og ledelsespraksis

Fire temaer fra chefernes arbejde med betydning for faglig ledelse
7. Chefernes ledelsesansvar for faglige resultater 

8. Chefernes ansvar for kommunikation og formidling

9. Chefernes ansvar for de tværgående løsninger

10. Chefernes ansvar for faglige ledelsesfællesskaber



Tre eksempler fra projektet

➢ Ét tema fra generisk faglig ledelse

➢ To temaer fra ledelseskæden



Faglig ledelse tæt på medarbejderne

Konklusioner fra interviewene:

▪ Vurderes som det vigtigste generiske faglige ledelsestema på tværs af fagsøjler

▪ Lederen skal skabe fælles faglige normer som modstykke til privatpraktiserende adfærd 

▪ Særlig vigtigt i omstillingsperioder, og når der fagligt skal kulturforandres

▪ Lederen skal have fornøden faglig indsigt til at udfordre medarbejderne om metoder og løsninger

Foreløbige anbefalinger:

▪ Skab forpligtende faglige fællesskaber i medarbejdergruppen

▪ Vær i så tæt kontakt med arbejdsprocesserne, at du kan præge den faglige kultur

▪ Sæt retning for løsninger og resultater – særligt når de faglige metoder er i forandring og udvikling



5. Direktionsniveauets resultatfokus

Konklusioner fra interviewene:

▪ 80% af respondenterne mener, at direktionen generelt har for svagt resultatfokus

▪ Fremhæves som et udviklingsområde for direktioner

▪ Flere chefer fremhæver, at det har stor virkning hos de faglige ledere i udførende led, når 

direktionens resultatbehandling videreformidles

▪ Respondenterne har fokus på kriterier og metoder for direktionens resultatevaluering

Foreløbige anbefalinger til direktionen om dette tema:

▪ Sæt resultater for kerneopgaven på direktionsdagsordenen

▪ Kom rundt om resultater på alle opgaveområder, men gør det ikke for detaljeret

▪ Sørg for at direktionens resultatvurdering formidles til organisationens udførende led



Chefernes ansvar for faglige ledelsesfællesskaber 

Konklusioner fra interviewene:

▪ Cheferne skal skabe forpligtende ledelsesfællesskab blandt de faglige ledere i hver fagsøjle

▪ Det fremhæves som et problem:

➢ Når faglige ledere i samme søjle kører i hver deres retning

➢ Når strategi og resultatfokus prioriteres og fortolkes forskelligt af de faglige ledere

▪ Mange chefer har klare krav: Enten det faglige ledelsesfællesskab eller andre græsgange

▪ Cheferne skal have faglig autoritet og kunne udfordre de faglige ledere om løsninger og metoder

Foreløbige anbefalinger til chefer om dette tema:

▪ Gør gruppen af faglige ledere til en faglig ledelsesgruppe

▪ Gør den faglige ledelsesgruppe forpligtet på fælles overordnede resultatmål og fælles faglig udvikling

▪ Sæt faglig udvikling og ledelsessparring på dagsordenen i den faglige ledergruppe

▪ Lad den faglige leders bidrag til fællesskabet være en del af evalueringen af den faglige leder



De faglige lederes ønsker til ledelseskæden 
og til rammebetingelserne for faglig ledelse

▪ Frihed og handlerum til at være leder

▪ Rygdækning, tillid og sparring til min ledelse 

▪ Klare udmeldinger, klare forventninger og klare mål oppefra

▪ Cheferne og ledelseskæden skal have ambitioner for og interessere sig for det faglige 

▪ Ledelseskæden skal spille mig god, og der skal være sammenhæng og opbakning i kæden

▪ Cheferne skal forstå driften

▪ Gode muligheder for ledelseskommunikation både på tværs og opad

▪ Support til den faglige ledelse i form af redskaber og aflastning på administration

▪ Ressourcer til faglig ledelse i form af et passende ledelsesspænd 


