Valgmodul 4: Data og Digitalisering

Data og digitalisering
Baggrund
Data og digitalisering er modulet for lederen, der har et ønske og et
mål om at blive en rigtig data-haj. Modulet er for lederen, der ved, at
brugen af teknologi og data bliver en afgørende kompetence for at
lykkes med digitalisering og transformationen af sundhedsvæsenet.

Formål
Modulet hjælper lederen i gang eller videre med at anvende data til
at udvikle og optimere driften og til selv at dyrke, formidle og
kommunikere gennem data til medarbejderne. Modulet har til formål
at inspirere og klæde deltagerne på til at anvende data i eget
ledelsesrum og egen organisation.

Data og digitalisering
Udbytte:
•
•
•
•
•

Viden om hvorfor data bliver afgørende for at kunne styre og
udvikle sundhedsvæsenet
Viden om hvordan data kan bruges til at forudsige og danne
grundlag for beslutninger
Kritisk sans i forhold til at vurdere: 'Hvad kan data?' og 'Hvad
kan data IKKE?'
Sprog og begrebsapparat til at kunne formidle 'digitalisering og
data' vedkommende og relevant
Hands on arbejde med data, som er relevante for eget
ledelsesrum

...deltagerne er allerede godt i gang med at blive sande data-hajer,
når dagen er omme

Program
Kl. 8.30 – 9.00

Velkomst, program & præsentation
Dorte Madsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling

Kl. 9.00 – 10.15

Big Data potentialer og udfordringer?
Kaj Grønbæk, Professor, Head of Department of Computer Science, AU

Kl. 10.30 – 12.00

Hvad og hvordan bruges data allerede i Region Midtjylland
Mads Malskær Ivarsen og Martin Thorup Nielsen, BI-kontoret, RM

Kl. 12.30 – 14.00

HVILKE nye data skal vi arbejde med i fremtiden?
Tine Jess, Professor MD DMSc, Head of GI Epidemiology Research,
Statens Serum Institut

Kl. 14.15 – 15.30

Kom godt i gang eller videre med at bruge data i RM
v/Esben Michelsen, BI-kontoret, Region Midtjylland

Kl. 15.30 – 15.45

Afrunding & tak for denne gang
Dorte Madsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling

Er du data?
Nu hvor alt er data, selv
børnenes skæg og blå briller. Selv
Saturns ringe og børnenes
fremtid og klima
katastrofer og pludselig død, hærværk og
sultedød og nød.
De tal på den tavle der tæller
befolkningstilvæksten, er du data? Ja, du
er
du er der
på den tavle
er du
faktisk bare et tal.

Præsentation
Hvem er her i dag?
• Navn
• Funktion
• Arbejdssted
• Jeg er her i dag, fordi....

