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Ledernetværk - Personlig, faglig og organisatorisk 
vækst i spil

Leaders network – affect personal, physical and 
organizational growth

Participation in Leadership network – a reciprocally 
personal, professional and organizational process 
of growth 

Networks in Leadership
- creating and using



De nordiske lande



Ledarnas Nordiska Nätverk (LNN)
 

LNN syfte

 • Nätverk för medlemmar inom nedanstående föreningar med chef och 

ledarskap som yrkesfunktion

 • Utbyte av kunskap, kompetens och erfarenheter inom organisations- 

och ledarskapsområden

 • Professionell och personlig utveckling

 • Öka kännedom om de nordiska ländernas vård och 

omsorgsorganisation

 • Arrangera nordisk ledarkongress jämna/lige år

 • Arrangera nätverksmöte för varje lands styrelse udda/ulige år



Ledarnas Nordiska Nätverk (LNN)
• Fagligt selskab for ledende sygeplejersker Danmark Danish Society of 

Leading Nurses 
• Fakligur áhugabólkur fyri leiðandi sjúkrarøktarfrøðingar FÁ6, 

Føroyar. The Faroese Nursing Associations Group for Managers/Leaders 
FÁ6 (medlemmer i fagforbundet færøske sygeplejersker)

• Fagdeild stjórnenda innan Félags íslenskra hjúkrunarfræðinga 
• Chapter of executives, managers and leaders within the Icelandic Nurse´s 

Association 
• Landsgruppe of sygepleierledere, NFS-LSL, Norge The Norwegian 

Nurses Organisation (NNO) Group of Managers/Leaders
• Föreningen för chefer och ledare, Sverige Association of managers and 

leaders (FCL)
• THEY- terveydenhuollon ammattijärjestö, Finland The union of health 

care and social workers



Nordisk Råd
Social- og sundhedspolitik i Norden

Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle 
samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske 
løsninger, som  giver synlige positive effekter for os, som bor i Norden

Det nordiske samarbejde inden for sundhed og velfærd drejer sig om, 

at alle nordiske borgere skal have social tryghed og sociale rettigheder. 
Vi arbejder for at forebygge social ulighed og at undgå marginalisering af 
socialt udsatte og sårbare grupper i samfundet. Samtidig fremmer vi 
innovation og forskning for at skabe bedre velfærdsløsninger i fremtiden.



De nordiske sprog
Islands, færøsk, norsk, svensk og dansk hører til den germanske 
sprogfamilje, som igen hører til den indoeuropæiske sprogæt.

Finsk er et finsk-ugrisk sprog, som er en gren af den uralske 
sprogfamilie. Estisk og ungarsk hører til samme sprogæt. – og samisk, 
som er minoritetssprog i Finland, Norge og Sverige.

Grønlandsk er et sprog i den eskimoiske gren af eskimoisk – aleutiske 
sprogfamilie

De nordiske sprog er meget lig hinanden, mens finsk, samisk og 
grønlandsk er af helt anden oprindelse og derfor ikki tilgængelige at 
forstå uden lærdom.



Sygeplejerskeuddannelsen

Sygeplejerskeuddannelsen i de nordiske er på bachelorniveau, som 
differentierer i længde, men ikke så meget i indhold. Vi kan uden tvivl 
sige at uddannelserne er på højt internationalt niveau: 

Grønland, Føroyar og Island - 240 ECTS

Danmark – 210 ECTS

Norge, Finland og Sverige – 180  ECTS 

Samtlige lande har master og PhD programmer og 
specialistuddannelser.



Netværk som handlesammenhæng





Spørgsmål til diskussion

Hvilken betydning har det for mig at deltage i netværket? 

Hvorfor har det den betydning? 

Hvilke betingelser har jeg for at deltage?



 Føroyskur dansur – Leadership og relationer



Mod og selvtillid
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