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•

Buurtzorg- en (teal)organisation
Self-management, Wholeness og Evolutionary purpose, F. Laloux

•

Formål er at hjælpe folk med at leve meningsfuldt og selvstændigt( selvhjulpen) liv.

•

Sygeplejerskernes opgaver: 1. Vurder patienternes behov. 2. Udvikle og gennemføre plejeplaner. 3. Sørg for omsorgstjenester.
4. Planlæg lægeundersøgelser efter behov. 5. Generer dokumentation, der er nødvendig for at lette løbende pleje og fakturering.
Plejepersoner uddanner løbende sig selv for at kunne udføre mange forskellige opgaver for patientenunder et besøg. Dette er
eﬀektivt, og det forbedrer den sociale interaktion, fordi kun nogle få plejepersonale skal besøge hver enkelt kunde.

•

Kernen i den sygeplejerske-ledede model er patientens autonomi- ved at gøre mest muligt ud af hans evner, ressourcer og miljø
og understrege selvhjulpenhed

•

3 mål:1. Vedligeholde eller genvinde patienters uafhængighed. 2. Træn patienter og familier i selvpleje. 3. Opret netværk af
naboskabsressourcer.

•

Der er ingen hierarki og ingen HR-afdeling i organisationen
Et team af sygeplejersker består af mak. 12 sygeplejersker. Hvert hold arbejder selvstændigt og tager ansvar for alle aspekter af
pleje af 50 - 60 patienter.

•

Kompetancer: 1. hvordan man lytter godt, 2. hvordan man kan lave møder, 3. hvordan man håndterer konflikter, 4. hvordan man
træﬀer beslutninger, og 5. hvordan man træner hinanden.

•

Sygeplejersker bruger et it-system til online planlægning, Og dokumentation af sygeplejenes vurderinger og tjenester samt
fakturering

•

Plejerne kontakter coaches, når der opstår problemer. Trænerne kan foreslå løsninger, som andre hold har brugt, men de ikke
pålægge disse løsninger.

•

Beslutninger: Jos de Blok værter en blog. Og beslutninger træﬀes, når det er indlysende, at ideer / oplevelser, som folk deler på
bloggen, går i en bestemt retning.
Alle kan alle lave forslag. I beslutningsprocessen anvendes konsensusmodellen. Hver stemme tæller, og alle på holdet skal være
enige om en bestemt beslutning. Når der ikke er grundlæggende indvendinger mod et forslag, vil det blive testet af, at finde ud
af, hvor godt det virker.

App
•

“lægen i lommen” indstatsområdenære sundhed

•

4000 borger bruger “min læge”

•

700000 borger har downloadet
“medicinkortet”

•

Sundhedsdata(styrelsen)

•

Tilgængelighed - viden-datakommunikation- gamemification

Apps kan hjælpe dig med at finde nærmeste læge,
finde det rigtige telefonnummer når uheldet er ude,
søge information om sygdomme eller få oplysninger
om din medicin og kommunikere med din læge

10 dybe principper for ledelse i digitalisering

Vurdér dig selv på skalaen - 0 er min. & 10 er max. Med din partner.

1. FORHANDLING - evnen til at forhandle nye virkeligheder frem og lytte
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2. AD HOC ORGANISERING- evnen til at forløse organisatoriske potentialer
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3. STRATEGISK BLIK - evnen til at se sammenhænge & tænke i helheder
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4. REFLEKTIONS-KOMPETENCE - evnen til at forankre teori og praksis
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5. DRIVE & RELEVANS - evnen til lære nyt og være i bevægelse
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6. TECH & BETYDNING - evnen til at sætte sig ind i teknologi og de iboende muligheder/ begrænsninger
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7. FACILITERING - evnen til at håndtere processer, iterationer og spørgsmål
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8. KLARHED - evnen til at skabe en kort reaktionstid, klar ramme der styrker beslutningskraften
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9. RELATIONER - evnen til at opbygge og vedligeholde relationer internt/eksternt
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10. NYTÆNKNING - evnen til at se nye muligheder -også i driften
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Opgaven
•

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

Good old…
Forandringsledelse
Kurs- koordinering- commitment , Trillingsggard

Når lederen træder ind i et rum og sige 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
Ledelse kommissionens: 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 struturen, er alle
interessenter med?
Commitment: medarbejder motivation, 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.

Torbet´s handlelogikker, på forskellige erkendelsesniveauer af ledelse

Handle logik

Karakteristika

Styrker

% af

Opportunisten

Vinder lige meget hvad: Ego-orienteret

God i katastrofer og til salg

5%

Diplomaten

Undgår konflikter

Støtter op om det interne samarbejdsklima 12%

Eksperten

Leder efter logik og ekspertise

God som individuel bidragsyder

38%

Achiever/
Resultatskaber

Møder strategiske mål

Handlings- og målorienteret

30%

Individualisten

Skaber sammenhæng mellem
konkurrerende personlige og
virksomheds handlelogikker

Kompetent til at håndtere usikkerhed og
være i den konsulterende rolle

10%

Strategen

Skaber organisatorisk og personlig
transformation

Effektiv i håndtering af
forandringsprocesser

4%

Alkymisten

Skaber social og kollektiv
transformation, der Integrerer lokal og
samfundsmæssig udvikling

God til at lede storskala transformationer

1%

lederne

Tendenser og udvikling i offentlig styring
Styreform

Mål

Ansatte

Led

Det moderne
Bureaukrati
(goverment)

• hierarki
• autoritet
• regler

• Moderni-sere
stat

• faglige kompetencer
• færdigheder

• e
• a

New Public
Management

• markedsmekanisme
• konkurrence

• effektivitet
• målbarhed

• effektivitet
• dokumentation

• s
• k
• r

Netværksstyring/
New Public
Governance

• netværk
• Relationer
• Opgør med
hierarkiet

• skabe mere
inklude-rende
stat

• kommunikation
• tillid
• samarbejde

• n
• f

2 opgaver ift. LID
• Det er to forskellige ledelsesopgaver at

implementere henholdsvis løbende
forbedringer af processer (fx Cetrea-tavler) og
nye services og kerneydelser (fx
hjemmemonitorering)

• Der er brug for en kultur, hvor vi kan tilpasse

os forandringer hurtigere i morgen end i dag –
det er et vilkår ved den eksponentielle
udvikling

• De nye services og den digitale virkelighed
kalder på en eksperimenterende kultur,
samskabelse og netværksorganisering

• Samskabelse og nye digitale services ændrer
forholdet mellem patient og
sundhedsprofessionel – hvordan kan du
ihanldesætter vi dette over for
medarbejderne?

• Hvordan skaber du dette afsæt for kulturen i
din afdeling?
•

Skab et growth mindset

Medarbejderne skal
have et godt værktøj, de
kan bruge!

Vi gør det for patienterne!

Vi skal effektivisere!

Den tredobbelte bundlinje
OG: IKKE ALT KAN LYKKES I FØRSTE HUG!

Kerne-DIGI-opgaven?
1.

2.

Borgerne ønsker større individualisering og
inddragelse/involvering i egne sager. Hvordan
kan du imødekomme dette ønske med din
afdeling ved at indtænke digitale teknologier?
Patienterne ønsker større individualisering og
inddragelse i egen behandling. Hvordan kan
du imødekomme dette ønske med din afdeling
ved at indtænke digitale teknologier?

3.

Patienterne ønsker færrest mulige ambulante
besøg. Hvordan kan du imødekomme dette
ønske med din afdeling ved at indtænke digitale
teknologier?

4.

Patienterne ønsker større sammenhæng i
sundhedsvæsnet – på tværs af sektorer.
Hvordan kan du imødekomme dette ønske
inden for dit fagområde ved at indtænke digitale

5.

Borgerne ønsker større indflydelse,
gennemsigtighed og udvikling af
samfundsopgaver som. feks. kulturlivet og
bæredygtighed. Hvordan kan du imødekomme
dette ønske inden for dit fagområde ved at
indtænke digitale teknologier?

6.

Medarbejderne ønsker…

”Det er ikke lederen, der skaber lederskab, det er
lederskabet, der skaber lederen”
- Barker

Forhandlingsplatformen
Høj grad af
faglighed
og
troværdigh
ed

Stor og
synlig
(samfundsmæssig)
betydning

Stærk
forhandlingsplatform

Det gode
omdømme

Midler

Maksimal indflydelse
på rammebetingelser
og gode
udviklingsmuligheder

Mål

Valgmodulerne
•

Digi og patienten

•

Digi og det tværsektorielle

•

Digi og udvikling

•

Digi og data

Læringsplatformen

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

Hjemme reflektion
Udfordring
•

Hvad er udfordringen for mig
som leder i digi: i en “one
liner”-

•

Udfordring er iproblemets
problem

