LEDELSE I DIGITALISERING:
UDVIKLING OG DIGITALISERING

Program
8.00: Ankomst og morgenmad
8.30: Velkomst, program og formål med dagen v. Ouafa Rian
8.50: Intro til DIWO TECH hands on, v. Esben Hardenberg og Mads Westergreen
9.30: TechØvebane: Digital (produkt)udvikling: kontrollere, programmere og modificere en
hardware-prototype
12.30: Frokost
13.30: Reflektionsraid: ja hvad lærte jeg så & havd vil jeg så handle på nu? - I ved…
14.40: Kaffe og kage
15.00: Opsamling
15.30: Tak for i dag

Vores Credo?
▪ Digitaliseringen kommer uanset om vi vil eller ej – men vi vælger selv,
hvordan vi anvender de nye muligheder
▪ Vi skal arbejde proaktivt med at gøre organisationen i stand til at
anvende de nye teknologiske og digitale muligheder på den rigtige
måde
▪ Vi skal tage ansvaret på os og sikre, at der bliver handlet på det
▪ Det er en fælles opgave, som vi skal lykkes med
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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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Verden ændrer sig hurtigt, og vores evne til at
forny, omdanne og tilpasse os til disse ændringer er
afgørende for vores fremtidige succes,
arbejdsglæde og overlevelse- sammen med de
andre: DIWO

En af de vigtigste kompetencer i det 21.
århundrede er evnen til at komme med nye
løsninger på komplekse problemer, at gennemføre
bæredygtige ændringer løbende og inddrage alle
interessenter i processen med at skabe og realisere
visioner med udg.punkt i behov

Krav til at ledelse i digitalisering

▪

Vurdér hvilke opgaver, der med fordel kan løses via digital teknologi, og hvilke der
ikke kan (fx så man målretter teknologianvendelsen til der, hvor den har størst
effekt og sikrer et godt samspil med ikke-digitale dele af opgaveløsningen)

▪

Tá kendskab til nye teknologiske muligheder og trends inden for fagområdet

▪

Agil er ikke kun en udviklingsmetode, men også et organisatorisk mindset- Dit?

▪

Facilitér udviklingen

▪

Håndter både det bestående og det nye. En ´dual transformativ´ tilgang
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Mening
• Udvikling i digitalisering handler ikke bare om at skabe en god vision og klart forsøge at
kommunikere formålet med digitaliseringen; det handler også om at gøre den meningsfuld
for medarbejderne
• Det handler om, at ledere hjælper medarbejderne til en ny meningsskabelse ved at
lægge nye ledetråde ud, som medarbejderne kan bruge til at orientere sig, og som VI
handler i overensstemmelse med.
• Og det handler om, at udviklingen og digitalisering ikke kan planlægges i detaljer, og at
organisationen og i særdeles dens OS kan acceptere og trives med den usikkerhed, der
kan være forbundet med en større usikkerhed.
• Og sidst, men ikke mindst handler det ikke om udarbejdelsen af en særskilt digital
strategi eller om at ansætte en digitaliseringsansvarlig (selvom det kan være udmærket
for en stund). Ansvaret skal spredes ud i organisationen, og der skal arbejdes bevidst på
at skabe en `frivillig hær´ og `et brændende ønske´- behov
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Digitaliseringen har vidtrækkende konsekvenser for den måde, vi organiserer os på, og
hvordan ledere skal agere.
Vi ønsker ledere, som forstår at designe organisationer til hurtighed, fleksibilitet
og tilpasningsevne: handling
Der evner nye organisationsformer (læs strukturer), agile udviklingsmetoder
og med følelsesmæssig intelligens!
En leder der tør tage afsked med den traditionelle hierarkiske kontrolmodel med faste
strukturer og forudsigelighed, og som forstår at skabe et mere åbent netværksorienteret
miljø.
Udvikling kræver mere end blot at bryde de siloopdelte grænser inde i vores org., hun skal
også kunne operere i et felt, hvor grænsen mellem organisationens interne miljø og
eksterne omgivelser udviskes.
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Hvordan
•
•
•
•
•
•
•

Hvilket mandat har du?
Timing- Timing og Timing
Mentale båndbredde
Gennemsigtighed
Viden
Pronesis- praktisk fornuft (røre/gøre, citat Gerd H)
Greb numero uno: facilitering

• Hvordan af-bekymrer vi medarbejdere?
• Svar: Medejerskab, involvering, distribuere ansvar, og dermed
gives autonomien tilbage til den enkelte enhed, og de
fællesskaber der findes- facilitering!

10

• Hvordan udvikling?
• !
•

• Hver gang der sker en udvikling i et system eller i et menneske, og uanset hvorfra
initiativet kommer, og uanset typen af udvikling, så er de involveredes lyst til
forandring forskellig/individuel.
• Nogle presser på for at få handling, andre gør modstand. - Mere eller mindre
synligt/subtilt
• a) De der ønsker handling & b) De der ikke ønsker handling
• Om at være PROAKTIV, dvs. Strøm-skabende, tage ansvar, være taknemmelig,
forstå, handle
• Eller REAKTIV, dvs. Strøm-følgende, føle sig som offer, trængende, dømmende,
afvente
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Udviklingsadfærde
• INAKTIV, paralysen, stillestående
• REAKTIV, afvente og dømme andres handlinger,
bagstræberisk
• PREAKTIV , handle for bare at handle, utålmodig
• PROAKTIV, at turde tage tiden til at tænke sig omog så handle, reflekteret(rettidig omhu)
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Hvad har du set, hørt og lært i dag om udvikling og tech?
Om dig selv?
Og processen?
Og din gruppe?
Kan du/I se en en opgave i din daglige drift,
der kan digitaliseres nemt, og skabe en udvikling nu?
Skriv på A3. Alt skal deles i plenum- jeg vil gerne have det- hvis I vil dele
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Hvad skal der til for, at vi kan udvikle?
Lav et credo/slogan- en indgangsbøn til udvikling og digitalisering
Lav 10 principper for udvikling
Disse skal afleveres til mig;-).
Disse bliver renskrevet og lagt på vores læringsplatform.
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Læringsplatformen
https://www.rm.dk/om-os/organisation/

koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-

arbejdsmiljo/udvikling/ledelse-i-

digitalisering/

Tak

