Region Midt
Ledelse i digitalisering
Ledelseskæderne HEM, RHR, RHH
Basis modul 1, 7. juni

$

https://www.youtube.com/watch?v=nwPtcqcqz00

Smart House

Rammen
•

Basis modul 1: Fundamentet, juni

•

Basis modul 2, Afsættet, juni

•

Valgmoduler 1-4, Grebene: Patienten,
Tværsektorielle, Udvikling og Data.
August-september

•

I-dagen, Ledertræf og Arb.miljø
konference

•

SUM: Sundhed & Ældre og ministeriet

•

41 kvalitative interviews

•

RM´s digitale startegi

•

Uge 44, Ledelseskommissionen

•

Vi har altid beskæftiget os med usikkerhed og forandring. Forskellen i en digital verden kommer
fra 3 forskellige niveauer.

•

For det første skal en ny bølge af teknologier forstås og optages som en del af enhver løsning.
Den hastighed, som disse fremkommer og udvikles, efterlader mange organisationer “ramt”.

•

For det andet er værktøjerne til planlægning, organisering, styring og levering af store projekter i
stigende grad digitale. Og de ledere, organisationer og samfund, der er ansvarlige for
projektgennemførelsen, går igennem deres egen digitale transformation samtidigt.

•

For det tredje er forventningerne fra interessenter fra alle sider blevet hævet af højt profilerede
digitalt drevne organisationer, der hæver barren i produkt og serviceydelser langt over branchens
normer.

•

Acceptér vi lever i en digital verden. Forandring af organisationer til at være mere eﬀektive,
lydhøre og bedre tilpasset borgernes/patienternes behov vil uundgåeligt indebære brug af digital
teknologi og praksis.
Overvindelsen af socio-tekniske udfordringer vil være centralt for succesen sådanne
bestræbelser.
Vi har alle brug for at være digitalt bevidste på samme måde, som vi ville forvente, at alle i vores
organisation forstår feks. kerneopgaven, budgetter, innovation og organisationsdynamik.

•

Velkommen til nutiden.

Digitaliseringsstrategien RM
… Til gavn for patienter og borgere
…gode ændringer, som sikrer et bæredygtigt sundhedsvæsnet 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
…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 digitaliseringdigital transformation i Region
Midt.
Effekt: lederne bidrager til
opfyldelsen af Regionens
strategiske mål gennem
digitalisering (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.

Efterspørgelse fra
patienter og borgeren

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

Hjælp til løsning af strategiske
udfordringer…
Data fra undersøgelse foretaget af post doc Claudia Cangemi, OUH
(2017) i evaluering af projekt omhandlende virtuelle konsultationer til
kontrol og behandling af diabetes

LID
en Prototype
på et kompetanceløft 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 implementere 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:
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
bæredygtig udvikling af
samfundsopgaver, mhp. på at
sikre en robust demokratisk
samfundsudvikling

•

Middel: digitalisering, processer
hvori teknologien kan komme i
godt spil. Katalysatoren.

•

Mål: patienter, borger,
medarbejdere får nye løsninger,
smukkere kvalitet, nye
arbejdsformater, nye adrætte
kulturer og arbejdsmiljøer

Programmet idag
•

8.30-9.30 Velkommen+fundament

•

9.30-10.30 Spørgmålet, 10 dybe
principper

•

10.30-12.30 , New ways of working v.
Janni Friis, direktør Headfitted, ph.d.,
interaktionsdesign og programmør
og Kenneth Fiil, teamleder, DanskeBank
- MobilePay

•

12.30-13.00 Frokost

•

13.00-15.00 The Big Picture, v. Mads
Thimmer, tech-engineer, Innovationlab

•

15.00-15.30 Opsamling+hjemmeopgave

Støttesystemer
•

Læringsplatformen ( insp. af
levmedkraeft.rm.dk)
App liste, videoer, litteratur, links,
slides, materialet mm.

•

Afsender: KHRU & Koncern IT

•

Backup: RU, Sundhedinno. team

•

Opdrag: Direktionen, styregruppen,
advisoryboard

•

Agenter: Ansatte der kan se, lede
og vedligeholde de rigitige/vigtige
processer- ellers ender vi i en
nedadgående spiral, ciatat Dorthe
Crüger

Midlet
•

Muligheder, sprækker 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
patienterne/borgerne bedre
møder, behandling og samspil
med regionssystemet- os?

•

Digitalisering er midlet ikke
målet

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 pt.):
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

Hjemmeopgaven
•

10 dybe principper for
digitalisering

•

Vurdere dig selv fra 0-10

•

Vi går sammen med en anden
i rummet og fortæller, hvor du
placerede dig højst og lavest

•

Plenum reflektion over både
principperne samt over
opgavenløsningen

Spørgsmål
Hvilke(n)
ledelsesopgave(r)
ser vi ind i med
digitalisering?
Hvordan skaber vi en
digitaliseringsmoden
kultur?

Læringsplatformen

https://www.rm.dk/om-os/
organisation/koncern-hr/
uddannelse-udvikling-ogarbejdsmiljo/udvikling/ledelse-idigitalisering/

TAK FOR I DAG
VI SES 20. JUNI

Ouafa Rian , Koncern HR udvikling Region Midt

