
Uddannelse til 
Fagveterinærsyge-
plejerske i ledelse

i veterinær praksis



Mellemlederuddannelse, 

der tager udgangspunkt i din hverdag 

HANSENBERG gentager den efterspurgte uddannelse, som 
kan give veterinærsygeplejersker ledelsesmæssige kvalifika-
tioner, så de får endnu flere kompetencer som sparringspart-
nere til ledelsen.

Erfaringsudveksling giver værdi 
På uddannelsen bliver der god mulighed for at udveksle erfa-
ringer og danne netværk med andre veterinærsygeplejersker 
– en erfaringsudveksling, der giver langsigtet værdi. 
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Fagveterinærsygeplejerske i ledelse 

I samarbejde med Den Danske Dyrlæge-
forening, Det faglige Udvalg for Veteri-
nærsygeplejerskeuddannelsen og Vete-
rinærsygeplejerskernes Fagforening har 
HANSENBERG udviklet mellemlederud-
dannelsen med IDV- og AMU-fag. 

Uddannelsen er opdelt i 4 moduler: stra-
tegi, forretnings- og økonomiforståelse, 
salg og markedsføring, ledelse og HR. Den 
samlede varighed er 35 undervisningsda-
ge, som fordeles over 2 år. 

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig 
eksamen. Der er indlagt 4 skriftlige 
projektopgaver/dage i forløbet.

Projektopgaver 

Som afslutning på hvert modul afleveres 
en skriftlig opgave, som er relevant for den 
enkelte elevs situation. Modulets indhold 
er udgangspunktet.

Erfarne undervisere 

Her i brochuren finder du en kort informati-
on om underviserne. Hvis du vil vide mere, 
kan du finde de fleste på LinkedIn.
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Det er valgfrit, om du vil  
deltage i alle moduler 

Uddannelsen indeholder 7 dages IDV (fuldt deltagerbetalt) 
samt 33 dages AMU-kurser (erhvervsrettede arbejdsmar-
keds uddannelser med mulighed for VEU-godtgørelse) for-
delt på 4 moduler. De 7 dages IDV fordeles med 2 dage på 
første modul og 1 projektdag efter hvert modul. Derudover 
afholdes eksamen efter alle fire moduler.

Prisen for IDV-delen er kr 29.500,-. Dertil kommer kursusaf-
gift for hvert modul - denne pris afhænger af, om kursisten 
er berettiget til VEU-godtgørelse.
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Modul 1 
Strategi, forretnings- og økonomiforståelse 
-2 IDV-dage og 5 dage med AMU-fag i 2018
-Projektopgave modul 1 – 1 dag (IDV)
Strategi og generel forretningsforståelse 
2 dages IDV
Mandag den 10. og tirsdag den 11. september 2018

Som opstart på uddannelsen introduceres deltagerne i generel forretningsforståelse og 
sammenhængen med strategiarbejdet. Bestyrelsens rolle i virksomheden berøres. Der ar-
bejdes med, hvordan forretningsforståelse og strategi er grundlæggende for arbejdet med 
økonomi, markedsføring, salg, ledelse og HR. Vi afkoder begreber som PESTEL, Porters 
Five Forces, SWOT, SMART-metoden osv.
Deltagerne introduceres på dette kursus kort til arbejdet med modulernes projektopgaver 
og den afsluttende eksamen.

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Indehaver af virksom-
heden FirmaSynergi. 

Baggrund: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administra-
tion). Erfaring som bl.a lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingchef og un-
derviser. Selvstændig virksomhedskonsulent de sidste 9 år. Bestyrelsesmedlem 
i erhvervsdrivende fond og 5 underliggende selskaber samt ErhvervsKlubFyn.
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Virksomhedsstrategi og økonomistyring 
2 dage (AMU-fag 40005). Pris kr. 1.104,90
(AMU-målgruppe: pris kr. 216,00)
Mandag den 8. oktober, og tirsdag den 9. oktober 2018

Du kommer til at arbejde med strategier i forhold til økonomi, vækst og konkurrence- 
situationen. Du får redskaber til planlægning af både økonomi- og logistikstyring.  
Vi kommer ind på kunder og konkurrenter, informationsindsamling, hvad er det, der skal 
styres? Hvordan styrer man? Osv.

Økonomistyring i butikken 
3 dage (AMU-fag 46476). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 324,00)
Onsdag, torsdag og fredag den 10., 11. og 12 oktober 2018

Du får fokus på interne budgetter, regnskaber og analyser. Det er økonomiske handleplan-
er, som kan være med til at sikre optimering af drift. Nøgleordene er rapporter, analyser,  
vurdering, fortolkning, regnskab, balance, omkostninger, afskrivninger osv.

Underviser: 
Kjeld Livoni
Selvstændig konsulent og virksomhedsudvikler.

Baggrund: Mini MBA – Diplomleder, HD i finansiering, statsaut. ejendoms-
mægler, eksamineret assurandør og investeringsrådgiver.
Erfaring som bl.a. erhvervsrådgiver, erhvervschef og direktør. Flerårig ejer og leder 
af egne virksomheder. 
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Modul 2
Salg og markedsføring 
– 6 dage i 2019 (AMU-fag)
– Projektopgave modul 2 – 1 dag (IDV)
Markedsføring i praksis 
3 dage (AMU-fag 47629). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 324,00)
Onsdag, torsdag og fredag den 6., 7. og 8. februar 2019.

Du får indsigt i markedsføringens strategiske og taktiske placering i organisationen. Du 
kommer til at arbejde med markedsføringsplaner og styring af markedsføringsaktiviteter. 
Du lærer at håndtere markedsføringskontakten til kolleger, eksterne samarbejdspartnere, 
medier og øvrige interessenter.

Underviser: 
Silas Mathias Barthelemy
selvstændig E-konceptudvikler

Baggrund: Pba. i E-konceptudvikling. Erfaring fra job som social media manager 
ved HANSENBERG. Selvstændig i Raastuff E-konceptudvikling. Co-founder og 
CEO hos Karmarunner ApS. Arbejder med grafisk design, udvikling af hjemme-
sider, salg og marketing på digitale platforme og sociale medier.

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Indehaver af virksom-
heden FirmaSynergi. 

Baggrund: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administra-
tion). Erfaring som bl.a lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingchef og un-
derviser. Selvstændig virksomhedskonsulent de sidste 9 år. Bestyrelsesmedlem 
i erhvervsdrivende fond og 5 underliggende selskaber samt ErhvervsKlubFyn.
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Salgsledelse 
3 dage (AMU-fag 40448). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 324,00)
Onsdag, torsdag og fredag den 6., 7. og 8. marts 2019

Du kommer til at agere salgsleder, opstille relevante mål og evaluere opnåede resultater. 
Du får desuden indsigt i metoder, som kan fremme medarbejdernes motivation, aktivi-
tetsniveau og resultater. Vi arbejder også med mål på kort og på lang sigt, resultatmål 
og aktivitetsindsats samt vurdering af forskellige salgsmetoder. 

Underviser: 
Helle Halken
Selvstændig konsulent og senior partner i IAMS Inter-
national Danmark

Baggrund: Veterinærsygeplejerske og Diplom i Ledelse samt videreuddan-
nelser inden for international salg og markedsføring og salgspsykologi. 
Certificeret i “People Tools”, et personaleanalyseværktøj. Erfaring som bl.a. 
lægemiddelkonsulent, Key Account Manager, salgs- og produktchef, coach, 
headhunter og underviser.
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Modul 3
Ledelse 
– 11 dage i 2019 (AMU-fag)
– Projektopgave modul 3 – 1 dag (IDV)
Ledelse og samarbejde 
3 dage (AMU-fag 47753). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 552,00)
Mandag, tirsdag og onsdag, den 27., 28. og 29. august 2019

Du bliver bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt faktorer, der påvirker 
samspillet mellem ledere og medarbejdere. Du får desuden fokus på egen rolle i forhold 
til lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse og kan efterfølgende løse ledelses- og 
samarbejdsproblemer på grundlæggende niveau. 

Underviser:
Michael Grube Andersen
Selvstændig proceskonsulent og underviser.

Baggrund: HD i organisation og cand.merc. i international marketing. Erfaring fra 
jobs som direktør, udviklingschef, marketingchef og leder. 

Mødeledelse 
1 dag (AMU-fag 47754). Pris kr. 667,45
(AMU-målgruppe: pris kr. 184,00)
Fredag den 30. august 2019

Du bliver klar til at lede møder effektivt. Vi tager fat på formål, form og indhold, 
og hvordan du bliver en troværdig mødeleder. Mødeforberedelse og viden om, 
hvordan nonverbale faktorer påvirker et møde, er vigtige elementer.

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Indehaver af virksom-
heden FirmaSynergi. 

Baggrund: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administra-
tion). Erfaring som bl.a lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingchef og un-
derviser. Selvstændig virksomhedskonsulent de sidste 9 år. Bestyrelsesmedlem 
i erhvervsdrivende fond og 5 underliggende selskaber samt ErhvervsKlubFyn.
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Anvendelse af situationsbestemt ledelse
2 dage (AMU-fag 47755). Pris kr. 1.104,90
(AMU-målgruppe: pris kr. 368,00)
Mandag og tirsdag den 16. og 17. september 2019

Du får værktøjer til at forstå mennesker og organisationskulturers forskellige adfærds
stile og kunne anvende denne viden situationsbestemt både i relation til kunder, kolleger 
og chefer, så du fremmer relationer, motivation og trivsel, så der skabes grobund for øget 
effektivitet og produktivitet. Du får indføring i forskellige ledelsesstile og lederadfærd, så 
du kan matche din ledelsesstil situationsbestemt med de enkelte medarbejdere i forhold 
til f.eks. uddelegering af ansvar, kompetencer og opgaver. Du bliver indført i begrebet au-
tentisk lederskab.

Anerkendende ledelse 
2 dage (AMU-fag 42833). Pris kr. 1.104,90
(AMU-målgruppe: pris kr. 216,00)
Tirsdag og onsdag den 18. og 19. september 2019

Du bygger videre på din viden om anerkendende ledelse og træner i aktiv lytning og  
coaching. Vi kommer tæt på ledelses- og udviklingsværktøjer: Hersey & Blanchards  
model, Herzbergs motivationsteori, SMART, Karl Tomms cirkelmodel osv.

Underviser:
Rikke Bech Skovgaard
Selvstændig optimeringskonsulent

Baggrund: Diplomingeniør, Ingeniørenes Lederuddannelse, LEAN-navigatør, 
certificeret ICF-coach, eksamineret stresscoach og certificeret i Extended DISC 
personanalyse. Erfaring fra jobs som produktionschef. 

Underviser:
Ann Pia Jakobsen
Coach og konsulent 

Ann Pia har siden 2006 drevet selvstændig konsulentvirksomhed med fokus 
på trivsel og kommunikation. Ann Pia er master i positiv psykologi og certif-
iceret stress coach. Desuden uddannet socialrådgiver, mindfulnessinstruk-
tør og supervisor.
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Ledelse af forandringsprocesser 
3 dage (AMU-fag 43572). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 552,00)
Onsdag, torsdag og fredag den 9., 10. og 11. oktober 2019

Du kan i ledelsesfunktionen f.eks. organisere og strukturere de enkelte processer i be-
handling af problemer. Hertil kommer kendskab til forskellige værktøjer til fremme af 
kreative og dynamiske forandringsprocesser, bevidsthed om krav til lederrollen i et ud-
viklingsforløb, herunder krav til rollen som sparringspartner. 

Underviser:
Michael Grube Andersen
Selvstændig proceskonsulent og underviser.

Baggrund: HD i organisation og cand.merc. i international marketing. Erfaring fra 
jobs som direktør, udviklingschef, marketingchef og leder. 
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Modul 4 
HR 
– 11 dage i 2020 (AMU)
– Projektopgave modul 4 – 1 dag (IDV)
Administration af MUS 
1 dag (AMU-fag 40399). Pris kr. 667,45
(AMU-målgruppe: pris kr. 108,00)
Onsdag den 5. februar 2020

Du bliver klædt på, så du kan være med i tilrettelæggelse af MUS (MedarbejderUdviklings-
Samtaler). Virksomhedens retningslinjer er udgangspunktet. Du får viden om registrering 
og behandling af aftaler mellem leder og medarbejder. Vi ser selvfølgelig også på årshjul  
og MUSe-fælder.
 

Rådgivning om brugen af MUS/GRUS 
1 dag (AMU-fag 40400). Pris kr. 667,45
(AMU-målgruppe: pris kr. 108,00)
Torsdag den 6. februar 2020

Fordele og ulemper ved MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og GRUS (GruppeUd-
viklingsSamtaler). Du får redskaber til at se forskelle og rådgive ledere og medarbejdere 
om, hvilken form der bruges hvornår. Når det drejer sig om GRUS, hører du om ejerskab, 
produkt, proces og perspektiv.  

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Indehaver af virksom-
heden FirmaSynergi. 

Baggrund: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administra-
tion). Erfaring som bl.a lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingchef og un-
derviser. Selvstændig virksomhedskonsulent de sidste 9 år. Bestyrelsesmedlem 
i erhvervsdrivende fond og 5 underliggende selskaber samt ErhvervsKlubFyn.
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Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver
 1 dag (AMU-fag 40406). Pris kr. 667,45
(AMU-målgruppe: pris kr. 108,00)
Fredag den 7. februar 2020

Du bliver klædt på i forhold til ansættelsesrettens væsentligste regler og, således at du 
bliver i stand til at håndtere dagligdagens praktiske ansættelsesretlige problemstillinger. 
Yderligere vil den nyeste praksis i forhold til kontrakter, love, ferie, sygdom, pligter, sociale 
medier og faldgruber blive gennemgået.

Underviser:
Magdalena Hochnowska
Advokat

Baggrund: Erfaring med retssager, forhandlinger og konfliktløsning inden for 
ansættelsesret. Generalist med bred berøringsflade med både arbejdsgiver- og 
medarbejderrådgivning.

Gennemførelse af personalesamtaler 
3 dage (AMU-fag 40446). Pris kr. 1.542,35
(AMU-målgruppe: pris kr. 552,00)
Mandag, tirsdag og onsdag den 2. 3. og 4.  marts 2020 

Deltageren bliver klædt på til at afholde personalesamtaler f.eks. MUS-, ansættelses- og 
afskedigelsessamtaler. Deltageren introduceres til ”Den Svære Samtale”. Der arbejdes 
med personsamtalers formål, indhold og værdiskabelse for begge parter såvel som an-
vendelse af relevant interview- og spørgeteknik.

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen
Selvstændig virksomhedsrådgiver. Indehaver af virksom-
heden FirmaSynergi. 

Baggrund: Veterinærsygeplejerske med CBA (Certificate in Business Administra-
tion). Erfaring som bl.a lægemiddelkonsulent, salgs- og marketingchef og un-
derviser. Selvstændig virksomhedskonsulent de sidste 9 år. Bestyrelsesmedlem 
i erhvervsdrivende fond og 5 underliggende selskaber samt ErhvervsKlubFyn.
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Kommunikation som ledelsesværktøj 
2 dage (AMU-fag 47751). Pris kr. 1.104,90
(AMU-målgruppe: pris kr. 368,00)
Mandag og tirsdag den 23. og 24. marts 2020

Med udgangspunkt i dine erfaringer får du øvelse i at styrke din personlige gennemslags-
kraft. Vi anvender forskellige kommunikationsmodeller, du øver præsentationsteknik og 
får indblik i planlægnings- og formidlingsværktøjer. 

Underviser:
Rikke Bech Skovgaard
Selvstændig optimeringskonsulent

Baggrund: Diplomingeniør, Ingeniørenes Lederuddannelse, LEAN-navigatør, 
certificeret ICF-coach, eksamineret stresscoach og certificeret i Extended DISC 
personanalyse. Erfaring fra jobs som produktionschef. 

Underviser:
Ann Pia Jakobsen
Coach og konsulent 

Ann Pia har siden 2006 drevet selvstændig konsulentvirksomhed med fokus 
på trivsel og kommunikation. Ann Pia er master i positiv psykologi og certif-
iceret stress coach. Desuden uddannet socialrådgiver, mindfulnessinstruk-
tør og supervisor.

Kommunikation og konflikthåndtering 
3 dage (AMU-fag 44853). Pris kr.1.825,10
(AMU-målgruppe: pris kr. 324,00)
Onsdag, torsdag og fredag den 25., 26. og 27. marts 2020

Du får redskaber til at skelne mellem konfliktfremmende og konflikthæmmende adfærd, 
så du kan yde en professionel serviceorienteret adfærd over for både kunder, kolleger og 
chefer uden at give køb på dig selv, dine behov og værdier. 
Vi tager udgangspunkt i ikkevoldelig kommunikation kaldet Girafsprog, som er et asser-
tionstræningsværktøj. Du vil øge din følelsesmæssige intelligens og bevidsthed og blive 
indført i begrebet mindfulness. Du vil få styrket din indsigt i stress og krisereaktioner, så 
du får et stærkere fundament for at håndtere sådanne situationer både professionelt og 
menneskeligt og blive bedre i stand til at spotte stress i tide.
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Eksamen – 1 dag (IDV)
Tirsdag den 16. eller onsdag den 17. juni 2020

Du skal mundtligt forsvare en nærmere defineret helheds-
orienteret opgave, hvor udgangspunktet er din egen  
situation. Inden den mundtlige præsentation laver du en 
PowerPoint-præsentation, som sendes til eksaminatorer-
ne på forhånd.

Hvorfor lederuddannelse som veterinærsygeplejerske? 
Marie Stengård Nordby fra Varde Dyrehospital deltog på mellemlederuddannelsen på 
HANSENBERG, der blev afsluttet i juni 2017. Marie var rigtig glad for forløbet, der ram-
mer lige ned i hendes hverdag.

Marie fortæller: 

”Jeg har lært en masse, som hjælper mig 
til at blive en bedre mellemleder, og når 
jeg bliver bedre, hjælper det både mine 
chefer og de andre veterinærsygeplejesker. 
I uddannelsesforløbet har jeg specielt 
været glad for undervisningen i forskel-
lige personlighedsprofiler, fordi det er så 
vigtigt, hvordan man giver en besked til 
forskellige mennesker. 
Viden om forandringsledelse har jeg også 
brug for i hverdagen. Vi skal jo hele tiden 
udvikle os, og jeg har fået masser af gode 
ideer både inden for markedsføring og 
økonomi, og når vi skal lave ændringer her, 
får jeg brug for kompetencerne inden for 
forandringsledelse.”
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Praktiske oplysninger

Tilmelding – når du er i job

Fra politisk side er det besluttet, at virk-
somheder fremover selv skal tilmelde de 
medarbejdere, som de ønsker på efterud-
dannelse. 
Tilmeldingen kan ske på
www.hansenberg.dk eller 
www.efteruddannelse.dk.

Har du nogle spørgsmål, kan du henvende 
dig til Ursula Poulsen, som er kursusleder 
for uddannelsen - urp@hansenberg.dk

Fremgangsmåde

• Virksomhedens administrator logger 
på efteruddannelse.dk ved hjælp af 
den digitale signatur (medarbejder-/
erhvervssignatur), som virksomheden 
har tilddelt administratoren.

• Virksomhedens administrator fore-
tager tilmeldinger af medarbejdere og 
evt. redigering eller opdatering af tid-
ligere tilmeldinger.

• Ansøgning om VEU-godtgørelse fore-
tages via efteruddannelse.dk.

OBS! Har du en lang videregående ud-
dannelse, som du har brugt indenfor 
de seneste 5 år, kan du ikke få VEU- og 
befordringsgodtgørelse. Er du elev eller 
lærling kan du heller ikke få VEU- og be-
fordringsgodtgørelse.

• Du kan få befordringsgodtgørelse 
efter gældende regler, når du har over 
24 km daglig transport fra din bopæl til 
kursusstedet.

Tilmelding – når du er ledig med ret til 6 ugers jobrettet uddannelse
Pr. 1. januar 2015 har faglærte og ufaglærte dagpengemodtagere med korte videregående 
uddannelser (KVUere), der også har en erhvervsfaglig uddannelse, ret til 6 ugers jobrettet 
uddannelse fra 1. ledighedsdag. Det jobrettede kursus skal dog fremgå af “positivlisten”, 
som er udarbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
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Tilmelding – andre ledige

Er du f.eks.:
• ledig, uden ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse
• ledig højtuddannet
• kontanthjælpsmodtager
• i jobtræning
• tilknyttet forrevalidering
• under revalidering

...skal du have modulerne godkendt i din jobplan på jobcentret.

Overnatning

Du har mulighed for overnatning enten på vores erhvervskostskole eller på et af de 
hoteller, som skolen har aftaler med. Læs mere på www.hansenberg.dk — se under kurser 
og efteruddannelse - kursistinformation.

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig de enkelte moduler på www.hansenberg.dk.
Sidste frist for tilmelding er tirsdag den 1. maj 2018

Sted 

HANSENBERG Organia, Vranderupvej 90, 6000 Kolding

Yderligere information 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold, er du meget velkommen til at kontakte 
dyrlæge og faglærer Ursula Poulsen 
Mail: urp@hansenberg.dk

Gælder dine spørgsmål praktiske oplysninger i forbindelse med tilmelding, indkvartering, 
priser etc., er du velkommen til at kontakte studiesekretær Jane Meng.

Mail: jm@hansenberg.dk
Telefon: 7932 0136
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