Ledelse i digitalisering
Basis modul 1
Fundament

Rammen
• Basismodul 1: Fundamentet, maj
• Basismodul 2: Afsættet, juni
• Valgmoduler 1-4, Grebene:
Patienten – Tværsektorielle Udvikling og Data, maj - oktober
• Innovationsdagen, Ledertræf og
Arbejdsmiljøkonference
• SUM: Sundheds- og Ældreministeriet
• 41 kvalitative interviews
• RM´s digitale strategi
• Uge 44: Ledelseskommissionen

Digitaliseringsstrategien
Region Midtjylland
…Til gavn for patienter og borgere
…gode ændringer, som sikrer et bæredygtigt
sundhedsvæsen, til gavn for patienterne og
borgerne. …vi leverer den rigtige kvalitet, …
er nemt for borgerne at bruge det og agere
sammen med det
… udvikler og forbedrer os selv
… kan hjælpe os til at blive bedre og klare
flere opgaver bedre og hurtigere og med
mere kvalitet
Det kan gøre det lettere at være patient,
borger og medarbejder
… omverden, fordi den bedste løsning for
patienten og borgeren er den, der hænger
sammen mellem alle parter

Digitaliseringsstrategien
Region Midtjylland
…Handler om teknologi, kultur, organisation
og samskabelsesprocesser

Strategien henvender… til alle ansatte i
Region Midtjylland,… den henvender sig også
til leverandører, kommuner, andre regioner
og samarbejdsparter, som kan få viden om og
indgå i samarbejdet om digital transformation
i Region Midtjylland
Digitalisering skal skabe fundament for
Fremtidens Digitale Sundhedsvæsen, som
over en årrække indebærer en transformation af
hele sundhedsvæsenet. Fremtidens Digitale
Sundhedsvæsen sikrer, at vi sikkert udnytter
digitale teknologier til at nå vores mål - med
patienten og dennes data i centrum og på tværs
af alle parter i sundhedsvæsnet.

Ledelse i digitalisering
Vision:
Ledelse i digitalisering - digital
transformation i Region Midt
Effekt:
Lederne bidrager til opfyldelsen af Regionens
strategiske mål gennem digitalisering
(fx nedbringelse af ambulante kontroller)
Mål:
At gøre ledere (og medarbejdere) i stand til
at forholde sig konstruktivt, kritisk og
kreativt til de digitale teknologier og bruge
denne evne til at udvikle kerneopgaven og
finde nye løsninger på kendte
problemstillinger
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Efterspørgsel fra patienter og
borgeren

Efterspørgsel fra
Ledelseskomissionen
Digitalisering skal allerøverst på
ledelsens dagsorden, hvor vi skal skabe
en fælles vision, der trækker helt ind i
kerneforretningen, hvor digitalisering og
innovation skal udleves i praksis

Data fra undersøgelse foretaget af post doc Claudia
Cangemi, OUH (2017) i evaluering af projekt
omhandlende virtuelle konsultationer til kontrol og
behandling af diabetes
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LID - en prototype
på et kompetenceløft-forløb
• Iterationer
• Test
• Forsøg
• Undersøgelse
• Mock up
• Beta, beta og mer´ beta
• Basismoduler, valgmoduler,
læringsplatformen, evalueringfeedback og feedforward

Definitioner
• Digitalisering: De processer, hvori vi
arbejder med, udvikler og implementerer
teknologi i driften (KHRU)
• Teknologi: Er et middel, mennesket
anvender til at genskabe og udvikle sine
livsbetingelser - altså noget, mennesker
anvender til at gøre tilværelsen nemmere
eller bedre. Teknologi løser problemer. Og
udgangspunktet for teknologiudviklingen er
et problem, eller en utilfredsstillende
situation. Teknologi består af: Teknik,
viden, organisation og produkt (Systime)
• IT: Omfatter teknologi, aspekter af styring
og behandling af information i større
organisationer. Særligt omfatter IT brug
af computere til indsamling, lagring,
behandling, overførelse og præsentation af
information. Teoretisk kan man betragte
enhver teknologi, der bruges til at modtage,
sende eller lagre information som
informationsteknologi (Wiki)

Ledelse i digitalisering
• Ledelse er: Bl.a. at skabe rammer og
facilitere dem
• Ledelse gør: At der er psykologisk
tryghed nok til at udforske,
undersøge og fejle i udviklingen
• I - betyder du er en del af det - ikke
af (du går ikke nødvendigvis forrest du kan se, hvem der kan gøre det),
ikke for (de kan selv),
• Digitalisering er: Procesflow for
udvikling, implementering og
afprøvning af tech
• Digitalisering gør: Agilitet,
opmærksomhed, rum for nytænkning
mm.

Formål
• Formålet: At sikre en
bæredygtigudvikling af
samfundsopgaver, mhp. på at
sikre en robusthed for
demokratisk samfundsudvikling
• Middel: Digitalisering,
processer, hvori teknologien
kan komme i godt spil.
Katalysatoren.
• Mål: Patienter, borger, nye
løsninger, kvalitet, nye
arbejdsformater, nye adrætte
kulturer og arbejdsmiljøer

Programmet idag
• 8.30-9.30
Velkommen, intro, fundament
• 9.30-10.30
Spørgmålet, behovet i min
afdelingen/opgave- fokus
• 10.30-12.30
Empathize, UX tech, designer Anne Toft,
Lego Mindstorm, Dear Studio
• 12.30-13.00
Frokost
• 13.00-13.30
Fokus-opgaven videre
• 13.30
Big Picture, Søren Tranberg, Ph.d og
forfatter, Alexandra institutet, AU
• 14.45 Opsamling, hvad hørte jeg, hvad
mangler jeg nu, til næste gang hjemme
opgave

Støttesystemer
• Læringsplatformen (insp. af
levmedkraeft.rm.dk)
App-liste, videoer, litteratur, links,
slides, materialet mm.
• Afsender: KHRU & Koncern IT
• Backup: RU, Sundhedsinno. team
• Opdrag: Direktionen, styregruppen
• Agenter: Ansatte der kan se, lede og
vedligeholde de rigtige/vigtige
processer- ellers ender vi i en
nedadgående spiral, citat Dorthe
Crüger

Midlet og målet
• Muligheder, sprækker og huller og
koblinger til og med tech - Hvem
kan, skal se processerne frem og
rammesætte dem? Jer!?
• Hvordan kobler jeg: Behov,
muligheder og sprækker med en
mulig teknologi? -Der giver borgerne
bedre møder, behandling og samspil
med regionssystemet - os?
• Digitalisering er midlet ikke målet

Forandringsledelse
Kurs- koordinering-commitment, Trillingsggard
•

Når lederen træder ind i et rum og siger, det er i den her retning vi går.
Digitalisering er på tværs af alle mulige – derfor træder ledere ind i et rum med et
rundt bord. Alle har noget at skulle havde sagt

•

Kunne se de nye mønstre

•

Ledelseskommissionen: Tænke på tværs

•

Kurs: Mission – vision – retning, hvorfor (lav udfordringen - problemets problem
Ouafa) Hvor har vi hinanden henne? Hvad er vores betingelser for at gå ind i det
her?

•

Storyboard

•

Fælles kurs - sprogliggøre det - formater- ift. at kommunikere det

•

Hvilke forventning er der fra direktion til digitalisering og lederne?

•

Koordinering: Hvem skal mødes med hvem, hvilken kadence, hvilket set up har vi
for strukturen, er alle interessenter med?

•

Commitment: Medarbejdermotivation, nye generationer, y&z

•

Opgaven: Det er ikke kun os - Vi skal have en org. med os

•

Nye måder at gøre det på, handler om at gøre det sammen

•

Teknologien og dens implementering og udvikling sker med andre
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Nye måder at gøre det på, handler om at gøre det sammen
• Hierakierne & Privilegierne opløses
gradvist i arbejdet med digitalisering
• Vi har få strukturer for digitalisering
(digitalisering er et klondyke p.t.):
Processerne, heri tech
implementeres, udvikles mm.
• Hvad kan ikke digitaliseres?
• Hvad skal det bruges til?
• Hvad nu hvis borgerne tænkte: Det
var bedre, end jeg forventede
• Samsskabelse

Hjemme-Opgaven
• 10 dybe principper for
digitalisering
• Vurder dig selv fra 0-10
derhjemme
• Du går sammen med en
anden i rummet og
fortæller, hvor du placerede
dig højst og lavest
• Plenum reflektion over både
principperne samt over
opgaveløsningen

Læringsplatformen
https://www.rm.dk/omos/organisation/koncernhr/uddannelse-udvikling-ogarbejdsmiljo/udvikling/ledelse-idigitalisering/

