Ledelse i Digitalisering
- et forløb for jer, der vil arbejde med et
konkret digitaliseringsprojekt og samtidig
ønsker at opbygge faglighed, kompetencer
og nye måder at løse opgaver på

www.digitalisering.rm.dk

Nye digitale og teknologiske muligheder forandrer vores måder at arbejde, samarbejde og
kommunikere på og præger kulturen på arbejdspladsen. Ledere er rollemodeller for adfærd,
prioriteringer og fokus i en organisation. Stærke ledelseskompetencer er derfor afgørende for at sikre
et strategisk og driftsmæssigt fokus på at udnytte de digitale muligheder til glæde for borgere,
patienter og medarbejdere.
Formålet med Ledelse i Digitalisering er at understøtte ledere og medarbejdere i Region Midtjylland i at
navigere i den digitale transformation samt i at lede og udvikle eksisterende arbejdsgange i relation til
både patienter/borgere og det administrative.
Gennem forløbet opbygges faglighed og kompetencer blandt ledere og nøglemedarbejdere til at kunne
facilitere mennesker, teknologi og digitalisering samt de processer, hvori mødet mellem disse udspiller
sig. Ved at deltage i forløbet får afdelingen udsyn og redskaber til at arbejde med et
digitaliseringsprojekt - og viden og kapacitet i organisationen, som vil gøre afdelingen i stand til at
kunne navigere i den digitale transformation fremadrettet.
Ledelse i Digitalisering er blot ét af flere tiltag, som understøtter Digitaliseringsstrategiens
fokusområde 1: ”Ledelse af digitalisering og digitale kompetencer”, hvor blandt andre også Center for
Kompetenceudvikling, Sundheds-it og It er aktører.
KAREN INGERSLEV
Kontorchef
Koncern HR, Udvikling

Ledelse i Digitalisering er værtet af Koncern HR, Udvikling og It
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BÆREDYGTIG KAPACITETSOPBYGNING
For at kunne imødegå det kommende årtis hastige forandring og udvikling inden for
digitale og teknologiske muligheder er det nødvendigt at opbygge og fastholde en
kapacitet hos den enkelte medarbejder. En forudsætning for dette er, at vi sammen
sikrer og skærper vores forståelse, håndtering og kapacitet til kritisk tænkning
omkring de processer, hvori digitale løsninger implementeres. Vi må undersøge nye
måder at organisere os og samarbejde på - internt og på tværs af sektorer - for at
opnå en bæredygtig udvikling af Region Midtjylland.
Den digitale transformation er en del af det transformative sundhedsvæsen, og
borgere og medarbejderes forventninger til digitale muligheder skubber sammen
med nye teknologier til transformationen. Dette forløb er med til at realisere nogle af
de målsætninger, Region Midtjyllands Digitaliseringsstrategi adresserer og medvirker
til at understøtte implementeringen af ny teknologi ved at arbejde med alt det rundt
om – kultur, processer, ledelsesbegreber og mennesker.

LÆRINGSDESIGN
Ledelse i Digitalisering giver inspiration, viden og redskaber samt lokalt forankret
sparring, facilitering, guidning og processtøtte til ledere og nøglemedarbejdere
igennem et konkret digitaliseringsprojekt.
På Ledelse i Digitalisering er det projektet, der er på forløb. Projektet er forankret i
den enkelte driftsenhed eller stab, der deltager på tværs af ledelsesniveauer og
sammen med relevante nøglemedarbejdere.
Ledelseskæden definerer et projekt, de ønsker at arbejde med igennem forløbet. På
de fem moduler får deltagerne input, inspiration og konkrete værktøjer til arbejdet
med projektet. Mellem modulerne arbejdes der videre med projektet.
Projektet får mellem modulerne input og sparring fra den følgegruppe, som
sammensættes af interne og eksterne eksperter og samarbejdspartnere i forhold til
netop de udfordringer, det konkrete projekt står med.
Forløbet opbygger faglighed og kompetencer blandt ledere og nøglemedarbejdere i
afdelingen til at kunne facilitere mennesker, teknologi og digitalisering samt de
processer, hvori mødet mellem disse udspiller sig.
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FORLØBETS OPBYGNING
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Afsluttende
modul

PEJLEMÆRKER PÅ VEJEN TIL DIGITAL TRANSFORMATION
I projekterne arbejdes der ud fra nedenstående pejlemærker. De skal medvirke
til, at der er sammenhæng mellem strategiske initiativer og fokusområder i
Region Midtjylland – fx Region Midtjyllands Digitaliseringsstrategi - og jeres
lokale Ledelse i Digitalisering-indsats.
Pejlemærkerne hjælper således med at fokusere de bevægelser, initiativer og
den retning, I skal have for at skabe forandring og for også at bidrage ind i
Regions Midtjyllands Digitaliseringsstrategi.

Pejlemærkerne er:
• Fastlæg en klar og fængende titel på projektet
• Sparring med mindst to afdelinger med snitflader til projektet fra andre
enheder i regionen
• Lokalt forankrede facilitatorer
• Sammenhæng med Digitaliseringsstrategien (www.digitalisering.rm.dk)
• Organisatorisk forankring i ledelseskæden
• Projektfokus ift. hvor de interne udfordringer er
• Opstille ønskede mål med projektet
• Anvende nye organiseringsformer
• Foretage tydelig kommunikation af projektet
• Sikre patient-/borgerinddragelse
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BESKRIVELSE AF MODULERNE
Formodul
Modulet faciliterer en kvalificering
af de enkelte projekter, herunder
problemets problem, muligheder
og udfordringer samt overblik over
interessenter og andre væsentlige
elementer i projektet.
I denne proces vurderes, hvilken
sammensætning følgegrupperne
skal have på de enkelte projekt,
så der sikres bedst muligt match
mellem følgegruppe og projekt.
Vært på modulet er:

OUAFA RIAN
Chefkonsulent
Koncern HR, Udvikling
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Modul:
Borgere og digitalisering
For at forstå, hvordan vi skal
designe, udmønte og drive
fremtidens sundhedsvæsen og
socialområde, er det nødvendigt
at forstå borgernes behov,
erfaringer og forventninger. Vi har
i strategierne sat
'patienten/borgeren i centrum' –
men er de nu også det i praksis?
Modulet udfordrer vores
forståelser af borgercentrering og
arbejder med tilgange til at opnå
et sundhedsvæsen på patientens
præmisser og et socialområde
med borgeren som aktiv
medborger.
Vært på modulet er:

KARINA VINTHER
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling
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Modul:
Kommunikation og kultur
Ledelse er en handling og ikke en
funktion. Modulet sætter fokus på
digital omtanke og udfordrer jer
på, hvordan I som team kan sætte
mål og retning, kommunikere og
formidle visionen og navigere
afdelingen igennem den
kulturtransformation, sundhedsvæsnet, psykiatrien og
socialområdet må gennemgå.
Vært på modulet er:

KARINA VINTHER
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling

Modul:
Implementering
Implementeringen skal tænkes ind
i en proces fra start. Med andre
ord det er ikke noget, der kommer
"bagefter". Implementeringen skal
være i fokus fra projektets start,
for at sikre en realistisk
målsætning, for at oplevelsen af
at "lykkes" opstår og for at skabe
momentum i den enkelte afdeling
eller enhed.

Bagmodul

Dette modul fokuserer på,
hvordan I som team kan arbejde
med forankring af netop jeres
projekt, samtidig med at I
forandrer og udvikler jer med
digitalisering som løftestang.

Det afsluttende modul samler
refleksioner og læring både internt
i projektet, men også særligt på
tværs af regionen. Modulet
udforsker forbedringsmentalitet og
digital forestillingskraft. Forløbet
afsluttes med en præsentation af
projekterne og fejring af
processen.

Vært på modulet er:

Vært på modulet er:

OUAFA RIAN
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling

OUAFA RIAN
Organisationskonsulent
Koncern HR, Udvikling
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CITATER FRA TIDLIGERE DELTAGERE
"Det har været betydningsfuldt for mig
at se mulighederne frem for begrænsningerne"
"Vi skal koble faglighed med digitale muligheder
- så man kan se mulighederne i eget felt"
"Vi snakker om digitalisering, men vi taler om mennesker"
”Vi kan jo ikke lave en digital transformation, hvis vi fastholder snævre
funktionsbeskrivelser og måder at samarbejde på.
Hvis vi skal transformere noget, så må vi tage fat hele vejen rundt”
"Hvis det her skal lykkes, så må vi selv sætte os
i førersædet og stille krav"
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HVAD SKAL I VILLE FOR AT VÆRE MED?
•
•
•

•

I skal ville være frontløbere på at bedrive
ledelse i den digitale transformation.
I skal ville være dristige, dygtige og
dialogbaserede.
I skal være indstillede på at lægge ressourcer
i et læringsforløb, hvor læring og praksis er
tæt sammenvævet.
I skal engagere jer i at gennemføre et
digitaliseringsprojekt af transformativ
karakter, hvor man ikke blot "sætter strøm til
papir", men grundlæggende arbejder med nye
måder at arbejde og samarbejde på.

HVAD FÅR I UD AF AT VÆRE MED?
I kommer til at arbejde med og undersøge nye
måder at arbejde med implementering af
teknologi.
Ved at deltage i forløbet får I som enkeltpersoner,
kolleger og afdeling inspiration, facilitering og
støtte samt udsyn og redskaber til at lykkes med
et digitaliseringsprojekt af transformativ karakter
— og en indlejret viden og kapacitet i
organisationen, som vil gøre jer i stand til at
kunne navigere i den digitale transformation
fremadrettet.

HVORNÅR?
Hold 6: 5. april 2022, 5. maj 2022, 21. juni 2022, 31. august 2022 og 6. oktober 2022
Hold 7: 28. september 2022, 26. oktober 2022, 17. november 2022, 13. december 2022 og 9. februar 2023

PRIS
24.410 kr. for et projekt med op til 5 deltagere. For yderligere deltagere er prisen kr. 2.600 pr. deltager.

VIL DU VIDE MERE – ELLER MELDE DIT PROJEKT TIL...
Kontakt Karina Vinther, Koncern HR, Udvikling
Tel. 2475 9033, kavinl@rm.dk

eller Ouafa Rian, Koncern HR, Udvikling
Tel. 2910 6397, ouaria@rm.dk
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OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Skal vores projekt være nyskabende digitalisering?
Nej, bestemt ikke. Digitalisering er en proces, og projekterne kan omhandle
implementering af digitale løsninger, udvikling af nye funktionaliteter eller systemer
eller noget helt tredje. Er du i tvivl, om jeres projekt er ”digitalt nok”? Så tøv ikke med
at kontakte os.
Hvor meget tid skal vi sætte af til deltagelse i forløbet?
Ud over de 5 moduler à 1 dags varighed skal I forvente at afsætte tid til at arbejde
med projektet og mødes med følgegruppen mellem modulerne.
Hvordan sammensættes følgegruppen?
Følgegruppen sammensættes efter formodulet med udgangspunkt i projektets behov.
Deltagerne i følgegruppen repræsenterer forskellige fagligheder og kompetenceprofiler
og udvælges fra It, eksterne videnspersoner fra forløbets Advisory Board, leverandører
i Region Midtjylland, Sundheds-It, Koncern HR samt praksisnære personer og
eksempelvis borgere og studerende.
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Vi bidrager til god ledelse, trivsel,
optimering og nytænkning på alle
arbejdspladser i Region Midtjylland
til glæde og gavn for regionens
ansatte samt borgere og patienter.
Besøg vores hjemmeside for
yderligere information:
www.udvikling.rm.dk
- og følg os på LinkedIn
Koncern HR, Udvikling
Olof Palmes Allé 32, 2. sal
8200 Aarhus N.
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