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FORORD
2017 var et begivenhedsrigt år, både i Region Midtjylland og for Koncern HR, Udvikling.
Vi glæder os over at have indgået spændende samarbejder og sat nye projekter i søen, som
du kan læse mere om i denne lille årsrapport. Vi har skruet op for forbedrings- og
innovationsområdet, og har ført Region Midtjyllands lederudviklingsprogrammer up to date.
Vi har oplevet stor efterspørgsel på vores kompetencer og ydelser og forventer, at regionens
ledere og medarbejdere også i 2018 vil stå med udfordringer og muligheder, som gør, at de
gerne vil samarbejde med os.
Du kan her læse om nogle af de tiltag og nybrud, vi har været en del af i 2017. Du får 2017 i
Koncern HR, Udvikling i tal og endelig en mulighed for at se med, når vi peger frem imod nogle
af de spændende initiativer, der venter i 2018.
Når det er sagt, ved vi godt, at noget af det, du så ikke får med, er det allermest vigtige,
nemlig alt det vi gør mest af. Det er at hjælpe ledere og medarbejdere hver dag med at løse
deres opgaver for regionens borgere bedst muligt.
Du kan følge os på LinkedIn og tilmelde dig vores nyhedsbrev her.
Tak for i år. Vi ser frem til samarbejdet i 2018.
Karen Ingerslev
Kontorchef
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TILTAG OG NYBRUD I 2017
Konferencer
•

•

Konference for Danske Regioner om ledelse af nybyggeri - i
samarbejde med Region Hovedstaden (Nye Trends i samarbejde
og organisering med 199 deltagere)
Region Midtjyllands Innovationsdag med 280 deltagere

Lederprogrammer
•

•
•
•
•

Revision af Region Midtjyllands Lederudviklingsprogrammer - i
forhold til målbilledet for sundhedsområdet, socialområdet og
Regional Udvikling, forbedringer, datainformeret ledelse og
innovation og ledelse på tværs
Lederudvikling Præhospitalet
Lederudvikling IT
Trivselsledelse Psykiatrien i samarbejde med AS3
Koncernledelsesudvikling i samarbejde med Ashridge Executive
Education

Strategiarbejde
•
•
•
•
•
•

Færdiggørelse af strategi for Regionshospitalet Randers
Strategiseminar Psykiatri og Social
Strategiseminar Hospitalsenhed Midt
Regional Udvikling – understøttelse af ny ledelsesstruktur,
afdelingsrealisering og strategi-proces
Handlingsinitiativer op imod Psykiatriplanen
Implementering af målbilleder

Samarbejdsprojekter
•
•

•

Afslutning af projektet Bedre vagtplanlægning – i samarbejde
med Koncern HR, Løn, Personale og Systemoptimering
Projektledelse af MUK - Medicinsk Uddannelseskonference 2017
med fokus på både den præ- og postgraduate uddannelse af
læger med 270 deltagere
Udbud af Løn- og vagtplansystem til implementering i 2020 –
samarbejde med Koncern HR, Løn og Personale

Talentstrategi
•
•
•

Talent- og karriereveje for læger og administrativt personale
Udvikling og gennemførelse af ledelsesfag på medicinstudiets 9.
semester i samarbejde med Aarhus Universitet, Health
Lederudviklingsforløbet Challenger har succes med at have
talenternes ledere med en halv dag

Nybyggerier og fusioner
•

•

Understøttelse af flytning, Aarhus Universitetshospital (Fælles
akutafdeling, udvikling af fælles redskaber, OPI Nord og Syd–
sammenhængskraft i fusions- og flytteprocesser),
Hospitalsenhed Midt (Akutafdelingen, Viborg), Psykiatrien
(Risskov afdelingerne), Hospitalsenheden Horsens
(Billeddiagnostisk Afdeling og Akut) og Hospitalsenheden Vest
(udviklingsforløbet Caminoen og Voksdugsoplæring)
Fusion Mavetarmkirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
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Forbedringsledelse og innovationsledelse
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kom godt i gang med forbedringer – kursuskatalog for ledere og
nøglepersoner
Innovation og forbedringer – kompetenceløft for 230 deltagere
på Regionshospitalet Randers
Innovationskurser udbudt i samarbejde med INNO-X, Aarhus
Universitet:
Ledelse af udvikling og innovation
Identifikation af behov
Tøjl din kreativitet - kom videre med din idé
Implementer med succes
Kortlægning af internt og eksternt økosystem for sundheds-og
procesinnovation med henblik på organisering af området – i
samarbejde med Regional Udvikling
Innovationsværktøjskassen med 40 medarbejdere i Psykiatri og
Social, administrationen
Nyt innovationsnetværk på tværs af driftsenhederne

Nationale projekter
•
•
•

Bevilliget Væksthus 3 projekt ”Ledelse af en aktiv kultur for
patient-, pårørende- og borgerinddragelse”
Bevilliget Væksthus 3 projekt ”Kære leder – Kære Medarbejder”
Digitalt samarbejde om komplekse patientforløb,
arbejdspakkeledelse for Sundhedsdatastyrelsen

MED
•

•

Forløb om samarbejde og forbedringer for Trioer i Vest
(funktionsledere, arbejdsmiljørepræsentanter og
tillidsrepræsentanter)
E-læringsmodul til MEDgrunduddannelsen

Stab for direktion og koncernledelse
•
•

•

•
•

Proces for revision af akutprogrammet
Strategisk kritiske processer på områder, der har brug for fælles
retning og integration på tværs af regionen: Ortopædkirurgi,
pædiatri, akut, service
Understøttelse af visions- og strategiprocessen for samarbejdet
mellem Region Midtjylland, Aarhus Universitet, Health og VIA
Sundhed
Revision af Ledelses- og Styringsgrundlaget for Region
Midtjylland
Understøttelse af koncernledelsens arbejde efter
koncernledelsesudviklingsforløbet

Udvalgte opgaver
•
•
•
•

RKKP, etablering af ledelsesstruktur og ledergruppe
Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt – understøttelse af
kommende forandringer
De bedste teams – udvikling i Socialområdet
Implementering af kræftpakker og etablering af
ledelsesorganisation på Urinvejskirurgisk afdeling, Aarhus
Universitetshospital
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PAL
•

Implementering af PAL, Kræftafdelingen på Aarhus
Universitetshospital. Samarbejde med styregruppe – logistik,
patientansvarlig læge og organisatorisk implementering

2017 I TAL
LEDERUDVIKLINGSFORLØB

Apollo
Lederaspiranter og
-talenter
Challenger
Ledertalenter
Galathea
Nye ledere og nye
erfarne ledere
Kilimanjaro
Funktionsledere og
ledere med
personaleansvar
Sirius
Ledere af ledere

Antal hold
3

Deltagere
65

2

36

3

62

2

43

1

16

Alkymisten i samarbejde med Region Nordjylland. Et udviklingsprogram for morgendagens topledere. 18 deltagere, heraf 7 ledere
fra Region Midtjylland

SOL

Forløbsledelse og undervisning på Sundhedsvæsenets Organisation
og Ledelse (SOL), Sundhedsstyrelsens obligatoriske kurser for yngre
læger under hoveduddannelse:
11 SOL3 hold à 3 dage
10 SOL1 hold à 2 dage
Den overordnede koordinering af SOL varetages af Koncern HR,
Center for Kompetenceudvikling.

MED

Åbne MEDgrunduddannelser
(1-2 dage)
Rekvirerede
MEDgrunduddannelser

Antal hold
3

Deltagere
74

15

228
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I forbindelse med Region Midtjyllands TrivselsUndersøgelse og
LedelsesEvaluering (TULE) har Koncern HR, Udvikling gennemført
TULE-dialoger, sparring og workshops.

TULE

I alt 63 dialoger blev afholdt med bistand fra Koncern HR, Udvikling:
Område
Antal
Socialområdet
11

INNOVATION

Behandlingspsykiatrien

20

Stabe og Præhospitalet

13

Hospitalsenheden Horsens

1

Hospitalsenhed Midt

3

Aarhus Universitetshospital

15

Innovationsdagen: 280 deltagere, 53 løsninger i speeddatingen.
Initiativprisen: 48 indstillede løsninger.
Smartprisen: 22 indstillede løsninger.
Innovationsnetværket: 4 møder, i alt 42 deltagere

PSYKISK
ARBEJDSMILJØ

Der har været 40 reaktioner fra Arbejdstilsynet inden for psykisk
arbejdsmiljø i 2017 (inkl. vejledninger, som ikke kræver en
tilbagemelding til Arbejdstilsynet fra arbejdspladsen).

FREMADRETTEDE PERSPEKTIVER: 2018 ->
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskningssamarbejde mellem Region Midtjylland og Aarhus Universitet, Business & Social
Science 2018-2020 om ledelse i sundhedsvæsenet
Region Midtjylland er vært for Borgerdesign i 2018-2019 i samarbejde med Aarhus, Viborg, Skive
og Silkeborg Kommuner, Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenhed Midt
Spredning af strategisk udvalgte løsninger - indstillet Region Midtjyllands Initiativprisen 2017 - til
hele regionen
Organisations- og ledelsesudvikling, Aarhus Universitetshospital, Psykiatri
Anker for koncernledelsens arbejde med 1) De samarbejdende hospitaler og
2) Fremtidens bæredygtige sundhedsvæsen.
Direktionen og Koncernledelsen er værter for et fælles ledertræf i juni 2018 for ledere, der
referer direkte til koncernledelsen
Lederudviklingsprogram for speciallæger
Realisering af potentialer ved nybyggeri, omorganisering og flytning
Hammel Neurocenter, Hospitalsenhed Midt – lederudvikling og organisationsudvikling
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