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Årgang 25 Sådan får I succes 
med ledernetværk

Til indhold 

Region Sjælland deler ud af de gode erfaringer med at lave ledernetværk for 180 

ledere. 10 ledernetværk med ca. 180 ledere har siden 2013 dannet rammen for ud-

vikling af ledelse i Region Sjælland. Læs her, hvordan ledernetværkene blev så stor en 

succes.

.
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NYE LØSNINGER – Hvorfor overhovedet lave ledernetværk?
I foråret 2013 besluttede direktionen i Region Sjælland at ud-
vide regionens ledelsesudvikling med en række målrettede 
ledernetværk. Initiativet tog udgangspunkt i, at ”god ledelse” 
ikke er en individuel præstation, men opstår i samarbejdet 
mellem forskellige fagområder.

Med ledernetværkene ville vi i Region Sjælland bringe ledel-
sesudviklingen tættere på den enkelte leders virkelighed. Vi 
ville skabe et fællesskab for lederne, hvor de kunne diskutere 
deres udfordringer, så nye løsninger kunne opstå.

Hvordan skaber man kvalitet i ledernetværk?
Vi har fra start arbejdet meget med at skabe kvalitet i netvær-
kene og en vigtig forudsætning har været, at hvert netværk er 
faciliteret af én af os konsulenter.

Som facilitatorer sætter vi gode rammer for ledernes frie 
udfoldelse samtidigt med, at vi hjælper gruppen med at fast-
holde et ledelsesmæssigt fokus. I traditionel ledelsesudvikling 
skal lederne ofte tilpasse deres virkelighed til et pensum, der 

skal ”ned over alle”. I netværkene er dette vendt på hovedet, 
så det er lederne, der løbende skaber indholdet i tæt dialog 
med deres virkelighed og aktuelle udfordringer – og os kon-
sulenter, som skal tilpasse os ledernes virkelighed. 

Fordi vi inddrager lederne i at skabe indholdet på netværks-
dagene, udvikler møderne sig af og til i en helt anden retning, 
end vi havde forberedt. Det er dog vores erfaring, at det netop 
er i denne fleksibilitet, kvaliteten i netværket opstår, fordi vi 
hele tiden kan tilpasse indholdet til præcis det, der er relevant 
for lederne. 

Ledelsesudvikling
Netværkene giver rum for ledelsesudvikling, der går tæt på 
lederne, og dermed følger et stort etisk ansvar for os, der 
faciliterer netværkene. Vi skal sikre, at netværksmøderne er 
præget af ordentlighed og respekt for forskellighed og vi gør 
meget ud af at skabe trygge og fortrolige rammer for arbejdet 
i netværkene.

Region Sjælland deler ud af de gode er-
faringer med ledernetværk 
10 ledernetværk med ca. 180 ledere har siden 2013 dannet rammen for udvikling af ledelse i Region Sjælland. 
Læs her, hvordan ledernetværkene blev så stor en succes.

Til indhold 

Af Sanne Thaning, Lotte Lykkegaard Laursen, Malene Laursen og Jonas Schmidt Funch, konsulenter i Region Sjællands HR Strategi 
og Udvikling, - samt Nanna Munk, ejer af MUNK & MENING 
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Tryghed og samarbejde
Lederne udtrykte meget hurtigt en følelse af indbyrdes tryg-
hed og en oplevelse af at være i samme båd som deres leder-
kolleger, og det tror vi er helt afgørende for, at lederne kan 
dele deres udfordringer. Vi oplever, at lederne har en indbyr-
des positiv forventning om at lytte, give sparring, inspiration 
og gode råd til hinanden. Det har fx resulteret i, at to afde-
lingsledere, der tidligere ”stjal medarbejdere” fra hinanden, 
nu koordinerer ansættelserne og ”gør medarbejderne klar” til 
hinanden. 

Lederne viser ikke bare åbenhed og tillid til hinanden, men 
også til os HR konsulenter. Det mærker vi både i en stigning i 
deltagelsen på vores øvrige tilbud, og også i ledernes forvent-
ninger til, hvad de kan bruge os til i det daglige. Via facilitering 
af netværkene er vi blevet mere synlige i organisationen og 
har endvidere fået større indsigt i organisationen og i de ud-
fordringer, lederne står med. Vores målrettede ledernetværk 
har vist sig også at være netværksopbyggende for os.

Fif til jer, som vil i gang med ledernetværk
• Sæt ledere fra samme ledelsesniveau sammen. Det styrker 
fortroligheden, når alle er på samme niveau.
• Bland meget gerne fagligheder i netværkene. I Region Sjæl-
lands netværk er fx læger, sygeplejersker og bioanalytikere i 
samme netværk. ”Kendskab giver venskab”, og netværkene 

bidrager derfor med øget samarbejde og sammenhængskraft 
i organisationen.
• Lav store netværk, der ikke er så sårbare overfor afbud. 
Lederne har også en drift at passe og kan ikke altid komme 
til netværksmøderne, selvom de gerne ville. Erfaringerne fra 
Region Sjælland er, at store netværk (helt op til 30 i hvert 
netværk) er mere levedygtige og dynamiske.
• Sørg for, at I har kompetencerne til at facilitere netværkene 
professionelt. Vi fik hjælp af Nanna Munk, MUNK & MENING, 
til den udfordrende bevægelse, det var at komme fra at være 
”interessante konsulenter” til at blive ”interesserede facilita-
torer”.
• Vær flere interne konsulenter om opgaven. Vi har stor glæde 
af hinanden i teamet af facilitatorer. Vi deler gode idéer til 
processer, lokaliteter og ekspertoplæg og bruger hinanden til 
sparring i forhold til rollen som facilitator.

Til indhold 

Ledernetværkene i Region Sjælland
- består af hver 20-30 deltagere
- mødes 5-6 gange årligt til heldagsmøder
- er inddelt efter ledelsesniveau, fx ”afdelingsledere” og 
”afsnitsledere” 
- bliver hver især faciliteret af en konsulent fra HR Strategi 
og Udvikling
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EFFEKTFULDT – Kerneopgaven er mere end en skriveøvelse, 
hvor medarbejdere og ledere på baggrund af et par timers 
refleksioner sammenfatter flotte ord på en plakat eller i en 
pjece. I skal ikke bare definere men også kvalificere og opti-
mere kerneopgaven. Det kalder på en intens indsats, der ofte 
vil udfordre og udvikle ledelse, kultur og medarbejdere.

Hvis arbejdet med kerneopgaven skal være menings- og 
effektfuldt, kræver det, at du fokuserer på kerneopgavens fire 
dimensioner og bruger dem til at indkredse organisationens 
kerneopgave.

Kerneopgavens 4 dimensioner
1. Værdien I skaber
Kerneopgaven handler ikke om, hvad I laver, men derimod om, 
hvorfor I gør det. Det er vigtigt, at der i organisationen bliver 
skabt en konkret, fælles forståelse for dette ”hvorfor”. Det 
handler om den fælles motivation, forståelsen af, hvad I sam-
men skal lykkes med. 

2. Den fælles ambition
Hvad vil I konkret gerne kendes for på arbejdspladsen? Er 
I enige? Hvis buddene er lige så mange, som der er med-
arbejdere, så bliver resultatet diffust. Der skal derfor sættes 
handlinger bag de flotte ord.

3. Jeres tilgang til opgaven
Kerneopgaven kan defineres som den værdi, I skaber sam-
men med borgerne. Præmissen er, at I lykkes bedst, når I 
løser opgaven med borgerne, fremfor for dem. Kerneopgaven 
løses i det relationelle felt. Derfor er det vigtigt at diskutere 
og konkretisere, hvordan I kan blive endnu bedre til at løse 
opgaverne sammen med borgerne. Bevidstheden om den fæl-
les tilgang til opgaveløsningen er vigtig, men det er også her, 
der ofte ses stor variation i måden, medarbejderne ser deres 
bidrag på. Der er forskel på, om I sikrer, fremmer, understøt-
ter, udvikler, hjælper, faciliterer eller coacher.

Af Anders Seneca, Dogmekompagniet.dk 

Den store bevågenhed på kerneopgaven er glædelig og til gavn for borgerne. Men den får først effekt, når du 
og dine lederkollegaer arbejder strategisk og langsigtet med kvalificering og prioritering af kerneopgaven.

Sådan leder du efter kerneopgaven

Til indhold 
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4. Målgruppen
I kan med fordel drøfte, hvem der er jeres målgruppe, herun-
der også, hvad I kalder jeres målgruppe - og dermed jer selv. 
Sjældent er der en fælles forståelse af dette på arbejdsplad-
sen. Netop målgruppen vil ofte vise sig foranderlig, ligesom 
det ofte vil være nødvendigt at konkretisere og nuancere mål-
gruppen, hvis I vil optimere opgaveløsningen.  

Tænk ikke ud af boksen
Hvor mange processer i dag handler om at tænke ud af bok-
sen, så vender vi med kerneopgaven blikket indad. Det hand-
ler om at blive langt bedre til at kigge ind i boksen og få skabt 
en fælles og reel forståelse af, hvad I sammen skal lykkes 
med. Hvis dette er indforstået, bliver det uforstået.

Gennem arbejdet med kerneopgaven skal I skabe en af-
klaring og fælles forankring af de ovenstående dimensioner. 

Fra pjece til proces
Den fælles forståelse af kerneopgaven er en forudsætning 
for reel innovation. I skal arbejde systematisk med, hvordan 
organisationen kan lykkes endnu bedre med kerneopgaven. 
Hvilke indsatser prioriterer I op og ned? Hvad er ikke kerne-
opgave? Det er vigtigt, at kerneopgaven er målbar, så I skaber 
en erkendelse af, hvorvidt I lykkes med kerneopgaven.

Hvilke kompetencer kalder kerneopgaven på?
Når I arbejder med kompetenceudvikling uden at I på forhånd 
har gjort jer klart ift. hvad kompetencerne skal bruges til, er 
det langt sværere at høste udbyttet af den tid og de ressour-
cer, I har brugt.

Ud fra den fælles forståelse af kerneopgaven skal du som 
leder vurdere, hvilke nye kompetencer løsningen af kerneop-
gaven kræver, og dermed hvad I forstår ved professionalisme 
i organisationen.

Professionalisme handler ikke længere ’blot’ om fagprofes-
sionalisme, men i høj grad også om, hvordan medarbejderne 
indgår i relationer med borgere, med hinanden, samarbejds-
partnere osv. Du skal stille krav til det personlige med respekt 
for det private, og det kan mange steder vise sig at være en 
udfordring.

Kilde: Lederweb

Til indhold 
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MENING – For mange er mentorrollen et naturligt skridt i de-
res egen udvikling som leder. Men det er ikke alle mentor-/
mentee-relationer, der munder ud i den personlige og faglige 
udviklingsproces, som er meningen med mentorskabet. Her 
får du gode råd til at styre uden om mentorskabets værste 
faldgruber.

De 7 faldgruber
1. Du bliver mentor af pligt
Hvis du bliver mentor, fordi du ikke kan lide at sige nej, vil din 
mentee kunne mærke det. Hun vil være mere tilbageholdende 
med at bruge dig som sparringspartner, og ingen af jer får det 
optimale ud af relationen.

Det kan du gøre: Spørg dig selv, hvorfor du vil være mento, 
og overvej, hvad du gerne vil have ud af samarbejdet: Hvilke 
færdigheder vil du øve dig i? Hvilke nye indsigter vil du gerne 
opnå? Hvis du ikke har en ægte interesse for det, så meld fra.

2. Du er ikke klar til at blive mentor

Som mentor skal du trække på hele din erfaring og være villig 
til at dele ud af dig selv som menneske. Du skal have tid og 
overskud til at prioritere samtaler med din mentee og have 
lyst til selv at udvikle dig. 

Det kan du gøre: Sæt dig ind i, hvad mentorarbejdet kræ-
ver, og mærk efter, om du føler dig mentalt parat. Tjek, at dit 
bagland og din arbejdsplads er okay med, at du bruger tid på 
at være mentor. Det er bedre at melde fra, inden I er kommet 
i gang, end at gøre det, når I har brugt tid og energi på at 
opbygge en god relation.

3. Du forveksler mentorrollen med ekspertrollen
En mentor er en rollemodel, som har større erfaring end sin 
mentee. Derfor er det let at falde ind i rollen som eksperten, 
der har svar på alt. Det kan være et tungt ansvar, og det hæm-
mer både din egen og din mentees udvikling. Mentorskabet 
skal være et gensidigt lærende samarbejde, selvom fokus er 
på mentees udvikling.

Af Anna Mie Skovdal, Lederweb 

At være mentor kan styrke din personlige og faglige udvikling, men fodfejl kan ødelægge det gode samar-
bejde mellem dig og din mentee. 

Undgå mentorrollens største faldgruber

Til indhold 
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Det kan du gøre: Se først og fremmest dig selv som facilitator. 
Lyt, og spørg, og lad din mentee reflektere over svarene. Du 
kan eventuelt fortælle, hvordan du selv har løst et lignende 
problem, så din mentee kan lære noget af dine erfaringer, og 
du kan rådgive, når din mentee beder om det. Du må også 
gerne være konstruktivt kritisk, så du udfordrer din mentee til 
at lære noget nyt om sig selv og andre.

4. Du venter på, at din mentee kommer til dig
Din mentee har opsøgt en mentor, fordi hun har et ønske om 
at udvikle sig. Som mentor kan man derfor let forfalde til den 
holdning, at det er mentee, der skal tage initiativet til samar-
bejdet. Men mange mentees vil ikke ”forstyrre” mentor eller 
tage for meget af hendes tid. 

Det kan du gøre: I får det bedste samarbejde, hvis du som 
mentor klart viser, at du vil relationen. Tag teten, og opfordr til 
møder. Spørg, hvad mentee vil have ud af mentorskabet, og 
sæt faste tidspunkter af til jeres samarbejde.

5. Du sætter ikke nok tid af til mentorarbejdet
Det tager tid at opbygge en god mentor-/menteerelation med 
plads til, at I begge kan udvikle jer, og det kræver regelmæs-
sige møder. Det er derfor afgørende, at I begge prioriterer je-
res samtaler og afsætter tid til dem.

Det kan du gøre: Regn med, at du skal bruge mindst to 
timer hver måned (og gerne hver tredje uge) på at samarbejde 

med din mentee. Hertil skal du lægge din egen forberedelses-
tid til hvert møde og eventuelt transporttid.

6. Du er leder for din mentee
Hvis du har et ledelsesansvar for din mentee, er jeres relation 
skævvredet fra starten, og din mentee vil ikke kunne være 
åben omkring sin tvivl og sine problemer.

Det kan du gøre: Sig aldrig ja til at være mentor for en af 
dine egne medarbejdere. Henvis hende i stedet til en lederkol-
lega i en anden afdeling, en anden organisation eller lignende.

7. Du tror, du bare kan ”tage den fra bladet”
Det er de færreste, som har en medfødt evne til at understøtte 
andres udvikling, men det er noget, man kan lære gennem 
øvelse – og gennem grundig forberedelse.

Det kan du gøre: Skriv en liste over alt, hvad du har be-
skæftiget dig med – tænk både arbejdsliv og fritid. Bed om 
feedback fra kolleger, medarbejdere og venner, men vigtigst: 
Bed om feedback fra din mentee, når forløbet er afsluttet, så 
du kan blive en endnu bedre mentor næste gang.
Artiklen er skrevet med udgangspunkt i Kirsten M. Poulsens 
bog ”Mentor+guiden – om mentorskab og en-til-en-relatio-
ner”, KMP+ forlag 2015.

Kilde: Lederweb

Til indhold 

http://www.lederweb.dk/dig-selv/ledernetvark/artikel/117229/sadan-undgar-du-mentorrollens-7-storste-faldgruber
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Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret
UDDANNELSES OG FORSKNINGSMINISTERIET - På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at 
de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen 
for Forskning og Innovation. Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling 2015 .Når det gælder erhvervslivets investe-
ringer i egen forskning og udvikling, har Danmark over en længere årrække ligget stabilt som nummer seks eller syv blandt 
OECD-landene. Ifølge en helt ny prognose er der ikke noget, der tyder på, at investeringerne øges væsentligt i 2015. Prognosen 
viser, at erhvervslivet også i 2015 forventes at investere i egen forskning og udvikling svarende til cirka to procent af BNP. Det 
niveau er uændret siden starten af finanskrisen i 2007. Forskning og udvikling er en meget vigtig faktor for, at erhvervslivet kan 
udvikle nye produkter og tjenesteydelser, og at Danmark fortsat kan være et konkurrencedygtigt samfund præget af vækst og høj 
beskæftigelse. Derfor så jeg også meget gerne, at erhvervslivet investerede mere i forskning og udvikling, siger uddannelses- og 
forskningsminister Esben Lunde Larsen.

LÆS MERE PÅ WWW

Forskere har stort udbytte af at deltage i EU’s forskningsprogrammer
UDDANNELSES OG FORSKNINGSMINISTERIET - Forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder henter hvert år mere 
end en milliard kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer til Danmark. En ny analyse giver svar på, hvad deltagerne 
har fået ud af de europæisk finansierede forskningsprojekter. En ny analyse fra Styrelsen for Forskning og Innovation giver svar 
på spørgsmålet om, hvad de danske forskere, universiteter og virksomheder har fået ud af at deltage i europæisk finansierede 
forskningsprojekter. Rapporten, som består af en række forskellige analyser, ser på den videnskabelige gennemslagskraft af 
EU-projekter, men også på, hvilken betydning EU-projekterne har haft for de deltagende virksomheder på længere sigt. Rap-
porten sammenligner også udviklingen i den danske deltagelse i EU’s forskningsprogrammer for universiteter, GTS-institutter 
(Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter), virksomheder og regioner siden 2002. Analysen omfatter EU’s 6. og 7. rammepro-
grammer for forskning (FP6 og FP7).

LÆS MERE PÅ WWW

NYT FRA MINISTERIERNE 
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Første jobserviceaftale indgået med NCC Construction
BESKÆFTIGELSESMINISTERIET - Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen var med, da entreprenørvirksomheden NCC 
som den første virksomhed underskrev en landsdækkende jobserviceaftale med Jobservice Danmark. Som den første virksom-
hed har NCC Construction indgået en jobserviceaftale med Jobservice Danmark. Aftalen gælder fra 1. september 2015 og drejer 
sig i første omgang om rekruttering af funktionærer fra hele landet. Aftalen forventes med tiden at blive udvidet med andre 
faggrupper. Med i aftalen er også Jobcenter Gladsaxe og Jobcenter Aarhus, da NCC har ønsket en fast kontaktperson til rekrut-
tering øst for Storebælt og en fast kontaktperson vest for Storebælt. Det betyder, at når NCC har brug for nye medarbejdere, 
tager de fremover fat i de to jobcentre, der vil finde egnede kandidater blandt ledige fra hele landet.

LÆS MERE PÅ WWW

Minister vil styrke det grønlandske civilsamfund i Danmark
SOCIAL OG INDENRIGSMINISTERIET - En ny undersøgelse fra SFI viser, at mange grønlændere har svært ved at stå på egne 
ben, når de flytter til Danmark. Social- og indenrigsministeren vil sikre bedre inklusion og styrke det grønlandske civilsamfund i 
Danmark. Nytilflyttede grønlændere i Danmark er i markant højere risiko for at ende i sociale problemer end resten af befolknin-
gen, og efter fem år i landet er der ofte ikke nogen stor fremgang at spore. Det er blandt konklusionerne i en ny undersøgelse, 
som SFI har foretaget af grønlænderes vilkår i Danmark. For selv om kun en mindre del af de grønlandske borgere i Danmark 
er socialt udsatte, så har mange svært ved at falde til i det danske samfund og på arbejdsmarkedet. Undersøgelsen viser blandt 
andet, at næsten hver femte tilflyttede grønlænder havde søgt ly på et herberg eller forsorgshjem i løbet af de første fem år i 
landet. Der er i løbet af de senere år igangsat flere initiativer for at forbedre forholdene for udsatte grønlændere i Danmark, og 
til oktober begynder en opsøgende og mere intensiv inklusionsindsats i de grønlandske huse i Aalborg, Aarhus, København og 
Odense, hvor en stor del af de udsatte grønlændere bor.
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Fald i tilgangen til erhvervsuddannelsernes grundforløb
MINISTERIET FOR BØRN, UNDERVISNING OG LIGESTILLING - Nye tal viser, at tilgangen af elever til erhvervsuddannelsernes 
grundforløb efter sommerferien er faldet med 11 procent i forhold til sidste år. En midlertidig tilbagegang var ventet på grund 
af indførelse af adgangskrav på erhvervsuddannelserne. Med erhvervsuddannelsesreformen blev der indført optagelseskrav til 
erhvervsuddannelserne, og det hidtidige merkantile grundforløb på 2 år (hg) blev afskaffet til fordel for et grundforløb af samme 
varighed som på de øvrige erhvervsuddannelser. På forhånd var det ventet, at ændringerne ville betyde at færre elever end sidste 
år ville påbegynde en erhvervsuddannelse efter sommerferien. Den forventning har vist sig at holde stik. De foreløbigt opgjorte 
tal viser, at 28.400 elever er begyndt på de nye grundforløb efter sommerferien. Det er cirka 3.600 elever færre end sidste år 
svarende til et fald på 11 procent.
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Managing Talent in a Family Business 
Why do some family businesses succeed in attracting and retaining the best talent, while others struggle to do so? What really 
makes their performance in talent management so different? In our experience, what often distinguishes talent magnets from 
talent laggards is how well the family business leader appreciates the difference between people management and talent ma-
nagement. Many family-business leaders are very good at managing people and take great pride in it, but that is not the same 
as being good at managing talent. Family business leaders usually excel at building personal relationships with a core group of 
employees, often on the basis of the employees’ loyalty as much as their capabilities. Leaders typically have had a hand in hiring 
these employees, know them and their families personally, understand their priorities, and help them develop professionally. 
However, most leaders don’t place the same personal emphasis on creating and institutionalizing systems and processes to 
develop talent in the broader organization, including among family members. Some family businesses may have talent manage-
ment systems, but quite often they are not applied rigorously and consistently. Kilde: bcg. Perspective
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Nu skal vi lære karriere
Hvor ser du dig selv om ti år? Sådan spørger den gode leder til MUS- samtalen. I fremtiden vil vi i endnu højere grad skulle stille 
spørgsmålet til os selv. For alt tyder på, at evnen til at navigere i karrieren og afstemme drømme med muligheder bliver en af-
gørende kompetence, når vi skal gøre os gældende på fremtidens arbejdsmarked. Evnen til at føre en fortløbende MUS-samtale 
med sig selv kan tillæres og udvikles hele livet. Det er udgangspunktet for begrebet karrierekompetence, som i øjeblikket er ved 
at bide sig fast helt ned til grundskoleniveau i uddannelsessektoren. »Karrierekompetence er at vide, hvad man har lyst til i livet. 
Det handler om at kende de muligheder, der er, og foretage nogle valg i forhold til dem. Groft sagt handler det om at være i stand 
til at påvirke det liv, man kommer til at leve, så det bliver, som man gerne vil,« forklarer Rie Thomsen, der er lektor på Institut 
for Ledelse og Virksomhedsstrategi på Syddansk Universitet og har udarbejdet rapporten ’Karrierekompetence og vejledning i et 
nordisk perspektiv’ fra 2014. Kilde: Asterisk
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Sådan bevarer du roen under pres
Her er nogle værktøjer, du kan bruge, så du bevarer overblikket og ikke går i panik, når du er spidsbelastet. Du har gang i fire 
opgaver, en stak ligger og venter, og så kommer der pludselig en hasteopgave ind fra højre. Vi oplever alle samme situationer i 
vores arbejdsliv, hvor der er stort pres på. Men det spidser først virkelig til, når der sker noget uforudset, og vi ikke har forberedt 
os, siger performancetræner Rune Wåhlin Andersen, der er medforfatter til bogen ”Stærk under pres”. Hvor meget eller lidt pres 
vi kan kapere, er meget individuelt. ”Nogle mister nemt overblikket, mens andre er mere robuste i pressede situationer,” siger 
Rune Wåhlin Andersen. Din robusthed afhænger af dine medfødte egenskaber, din erfaring og af træning, siger han. ”Der er 
forskel på os helt fra starten, og nogle er så skrøbelige under pres, at de aldrig bør have et job med mange spidsbelastninger. 
Men hvis vi forbereder os og træner, kan vi godt øge vores tærskel for, hvor meget vi kan tåle.”  På forkant med det uforudsete. 
Vi kan ikke gardere os imod, at der sker noget uforudset, men vi kan til en vis grad være på forkant med sådan en situation. For 
har vi på forhånd styr på alle rutinerne, har vi større overskud til at klare presset og improvisere, når det brænder på, siger Rune 
Wåhlin Andersen. Kilde: djøfbladet.dk
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Dør åben til nyt job for ledere på alle uddannelsesniveauer
Ambitionerne om at komme videre i karrieren hænger i stadig mindre grad sammen med det uddannelsesniveau, lederen har. 
Det viser en ny undersøgelse fra Lederne om lederes jobskifte baseret på svar fra 3.783 ledere. Blandt alle de adspurgte ledere 
er 14 procent p.t. aktivt jobsøgende, mens 46 procent overvejer at skifte job. Og når man kigger på uddannelsesbaggrunden 
blandt lederne med jobskifteplaner eller -overvejelser, er der kun marginale forskelle på ønsket om at komme videre i joblivet 
og ledernes højest gennemførte uddannelse. Ikke overraskende er det lederne med flest år på skolebænken, som topper listen. 
Blandt ledere med henholdsvis en lang og en mellemlang videregående uddannelse er det 62 og 63 procent, som er enten aktivt 
jobsøgende eller overvejer et jobhop. Men andelen er anno 2015 næsten lige så høj blandt ledere med en kort, videregående 
uddannelse, 61 procent, og en erhvervsuddannelse, 55 procent. Kilde: Lederne
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Forsker: Tillid får hjerter til at banke i takt
Når to personer med tillid til hinanden arbejder sammen, begynder deres hjerter at slå i takt, viser ny dansk forskning. Forskerne 
er i vildrede over fænomenet. Gennem menneskets evolution har samarbejde været vigtig for vores arts overlevelse. Når vi 
samarbejder, kan vi løse større og mere komplekse opgaver. Det gælder lige fra at jage og fange et bytte til at bygge et hus eller 
dyrke jorden. Nu viser en ny dansk undersøgelse, udgivet i tidsskriftet Journal of Physiology and Behavior, at når to mennesker 
med tillid til hinanden samarbejder, begynder deres hjerter at banke synkront. Forskerne kan ikke selv forklare deres resultat. 
»Det er jo virkelig interessant. Det er første gang, at nogen har påvist, at tillid mellem to mennesker kan ses i hjerterytmen, og 
vi aner ikke, hvorfor det sker. Vi ved fra andre studier, at når to personer kan lide hinanden, så efterligner de hinandens krops-
sprog og stemmeføring. Måske denne efterligning også sker i det autonome nervesystem, der styrer hjertets bankehastighed. 
Kilde: Videnskab.dk
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Mer kreativ av nettverk utenfor jobben
Bedrifter som vil ha mer kreative medarbeidere bør oppmuntre dem til å bygge nettverk utenfor jobben. Føler du at du burde bli 
mer kreativ i jobben? Eller har du ansatte som du synes er fantasiløse og bare durer i vei i samme spor som før? Forskere fra 
USA, Nederland, Australia og Colombia mener de har funnet en løsning på hva som kan skape mer kreativitet på arbeidsplassen. 
Ansatte kan bli mer kreative hvis de oppmuntres til å bygge nettverk utenfor sine vanlige forretningsnettverk, viser studien som 
er publisert i Journal of Applied Psychology. Sosiale nettverk kan være viktige kilder til informasjon og innsikt som kan sette fart 
i de ansattes kreativitet, skriver forfatterne. Men nye ideer avhenger ikke bare av tilgang til informasjon og innsikt fra det direkte 
nettverket bedriften har med andre personer eller bedrifter de samarbeider med. Det er minst like fruktbart å få tilgang til det 
indirekte nettverket som bedriftens kontakter har, skriver forskerne. Det kan føre til en krysskobling av ideer. Kilde: forskning.no
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DANSK HR’s Webinarer i 2015
Kære abonnent af Onlinemagasinet Human Resources
Som tidligere gennemfører vi også i 2015 HR-webinarer. 

Det er gratis som abonnent på Onlinemagasinet Human Resources at deltage. 
- Onsdag den 18. nov. - Generationsledelse - Søren Schultz Hansen forsker i digitale indfødte og ledelsen af dem

Webinaret afholdes fra kl. 14:00 til 14:30 - Du kan se webinaret ved at klikke på link. Vi kobler dig op på webinaret på det angivne 
tidspunkt, hvor du vil blive godkendt som deltager, efter du har downloadet adgangsfilen.

Vi glæder os til se dig til webinarerne her i 2015
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