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Et indblik i de samarbejder, projekter og udviklingsforløb,
som Koncern HR, Udvikling har været en del af i 2019

Årsrapport

FORORD
2019 var et travlt og begivenhedsrigt år, både i Region Midtjylland og for Koncern HR,
Udvikling.
Vi har i løbet af året indgået spændende samarbejder og sat nye projekter i søen, som du kan
læse mere om i denne lille årsrapport. Vi har skruet op for træning i ledelse af tværsektorielle
og tværgående samarbejder, ledelse af borgerinddragelse, og ledelse på digitaliserings- og
innovationsområdet. Vi har desuden haft mere fokus på arbejdsplanlægning, kapacitet og data
og prioriteret løbende kommunikation via sociale medier og vores hjemmeside. Derudover har
der været mange aktiviteter inden for psykisk arbejdsmiljø, organisatorisk resiliens og
mere bæredygtige arbejdsliv.
Vi har oplevet stor efterspørgsel på vores kompetencer og ydelser. Vi forventer, at regionens
ledere og medarbejdere også i 2020 vil stå med udfordringer og muligheder, som gør, at de
gerne vil samarbejde med os.
Du kan her i årsrapporten se året i tal i Koncern HR, Udvikling og læse om nogle af de tiltag og
nybrud, vi har været en del af i 2019. Samtidig får du et blik ind i de fremtidige spændende
initiativer, der venter i 2020.
Rapporten fortæller dog ikke det vigtigste - nemlig det vi gør mest af: Vi er hver dag med til at
ruste ledere og medarbejdere til at løse deres opgaver for regionens borgere bedst muligt.
Du kan følge os på LinkedIn og læse mere på vores hjemmeside.
Tak for i år. Vi ser frem til samarbejdet i 2020.
På vegne af Koncern HR, Udvikling
Karen Ingerslev
Kontorchef
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2019 I TAL
Antal visitationer
Aarhus
Universitetshospital

Hospitalsenhed Midt
60

64

Regionshospitalet
Randers
23

Regionshospitalet Horsens

Psykiatri og Social

Hospitalsenheden Vest

25

83

16

Øvrige

Stabe

20

64

Psykisk Arbejdsmiljø: 4 påbud fra Arbejdstilsynet - samt 4 vejledninger, der
ikke krævede tilbagemelding til Arbejdstilsynet.

Lederudviklingsforløb 2019
APOLLO
For lederaspiranter og talenter.
Region Midtjylland ønsker med afklaringsforløbet at bidrage til, at vi har
et tilstrækkeligt antal motiverede medarbejdere, der har lyst og evner til
at gå ledervejen.
3 hold – 69 deltagere

CHALLENGER
For ledelsestalenter.
Formålet er at kvalificere ledertalentet, så vedkommende står bedst
muligt rustet til at søge og få et job som leder i Region Midtjylland.
2 hold – 38 deltagere

GALATHEA
For nye ledere og nye erfarne ledere.
Formålet er, at nye ledere kommer godt fra start og hurtigt ved, hvad
Region Midtjylland står for og kender til de relevante rammer og vilkår for
at være personaleleder i Region Midtjylland, og hvor man som leder kan
hente hjælp og støtte. Herunder at førstegangsledere udvikler en
lederfaglig identitet og opbygger et begrebsapparat samt etablerer et
ledernetværk.
Nye ledere og erfarne ledere: 2 hold – 38 deltagere
Nye erfarne ledere: 2 hold – 11 deltagere
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KILIMANJARO
For funktionsledere og ledere med personaleansvar.
Formålet med lederudviklingsforløbet er at styrke og udvikle lederens
indsigt og kompetencer, så lederen er i stand til at agere kompetent og
varetage ledelsesopgaven på funktionslederniveau i Region Midtjylland –
både i relation til egne medarbejdere, egen leder og samarbejdspartnere.
2 hold – 40 deltagere

SIRIUS
For ledere af ledere.
Formålet er at udvide deltagernes indsigt og viden, så de på kompetent
vis kan varetage og udvikle ledelsesopgaven i Region Midtjylland.
1 hold – 20 deltagere

Andre forløb
ALKYMISTEN
Alkymisten er et udviklings-program for morgendagens topledere, og sker i samarbejde med
Region Nordjylland.
16 deltagere, heraf 7 ledere fra Region Midtjylland

LEAF
Ledertalentudviklingsforløb for afdelingslæger.
Formålet er at udvikle vækstlaget af ledertalenter.
Deltagerne skal forholde sig til ledelse og betræde ledelsesmæssige læringsbaner.
1 hold – 23 deltagere

KOORDINATORKURSUS
For medarbejdere med koordinatorfunktion, som på den ene eller anden måde varetager
ledelsesopgaver uden at have formelt ledelsesansvar.
Målet med dette forløb er at klæde koordinatorerne på til bedre at kunne håndtere de udfordringer,
der er i at befinde sig i en position mellem leder og medarbejder.
1 hold – 24 deltagere

SOL
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse – Sundhedsstyrelsens obligatoriske kurser for yngre
læger under hoveduddannelse.
Den overordnede koordinering af SOL varetages Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling.
14 SOL1 á 2 dage
11 SOL3 á 3 dage
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MED GRUNDUDDANNELSE
For nyvalgte og erfarne repræsentanter til et MEDudvalg.
Åbne kurser – 5 hold – 89 deltagere
Rekvirerede kurser – 16 hold – 225 deltagere

WILD CARDS
'"Wild Cards - Ledelse af udvikling og innovation" er et forløb for ledere på alle niveauer i Region
Midtjylland, der enten har udviklingsopgaver i deres afdelinger eller er nysgerrige på, hvordan de
bliver stærkere til at håndtere, drive og sikre udviklings- og innovationstiltag. Forløbet er også
målrettet projektledere.
1 hold – 7 deltagere

Øvrige tal
Region Midtjyllands
Ledertræf 2019

Innovationsdagen
og innovationsnetværket

250 ledere deltog

500 deltagere på Innovationsdagen
- 50 løsninger i speed-dating
- 43 indstillet til initiativprisen
- 26 indstillet til smartprisen

Borgerdesign
164 interviews i forbindelse
med projekt "Livets afslutning"

Innovationsnetværket - 4 møder, 69
medlemmer
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TILTAG OG NYBRUD I 2019
God ledelse og Styring
Der blev i 2019 afholdt 8 workshops for ledere i Region
Midtjylland under overskriften "God ledelse og styring i
Region Midtjylland – sådan omsætter du i din
ledelsespraksis". På disse workshops arbejdede lederne
konkret med første/næste skridt i relation til
implementeringen af ledelsesgrundlaget, og gik derfra med
hver sin plan for det videre arbejde. Ca. 150 ledere deltog i
2019. Dertil blev desuden afholdt lokale
workshops/temadage for lederpar og ledergrupper.

5 TECH-møder

Ledelse i digitalisering 1.0

Udbudt via Koncern HR,
Center for
Kompetenceudviklings
kursusråd.

Med udgangspunkt i Region
Midtjyllands
digitaliseringsstrategi har
Koncern HR, Udvikling i
samarbejde med IT-afdelingen
gennemført en
interviewundersøgelse med 42
ledere og medarbejdere om
kompetencer indenfor ledelse i
digitalisering. På baggrund af
undersøgelsen udarbejdede og
gennemførte vi en prototype på
kompetenceudviklingsforløbet
Ledelse i digitalisering, med
støtte fra Sundheds- og
ældreministeriet.

Inspiration og viden om
digitalisering og teknologi for
stabsmedarbejdere.
Hvad betyder den digitale
udvikling, og hvilke
erkendelser for
sundhedssektoren og den
offentlige forvaltning kan det
skabe?
Hvordan klæder vi os selv og
hinanden på til at forstå både
den enkelte teknologi og
sammenhængen til en Region
Midtjylland kontekst?

2 hold á 25 deltagere
gennemførte 2 basismoduler og
2 valgmoduler.
Med udgangspunkt i erfaringerne
fra prototypen i 2019 fortsætter
arbejdet i 2020 med ledelse i
digitalisering version 2.0.
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Innovation
I tæt samspil med Team Sundhedsinnovation i Regional Udvikling blev der sat
gang i et samarbejde om bl.a. spredning af gode løsninger og idéer. Konkret
arbejdede vi i fællesskab på en ny digital platform for løsninger fra Region
Midtjylland - med udgangspunkt i de mange gode løsninger fra Initiativprisen
og Smartprisen. Arbejdet fortsætter og udbygges i 2020.

Task forces – Regional Udvikling
Opgaven var at styrke de forskellige task forces i Regional Udvikling i at
agere agilt og proaktivt i forhold til tværgående opgaver.

Faciliteringsuddannelse
Der blev i 2019 gennemført kurser for at klæde administrative ledere og
medarbejdere på til at sammensætte mødedesign og -ledelse på en
konstruktiv måde. Der blev taget udgangspunkt i den enkeltes funktion og
behov.
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Borgerinddragelsesproces
omkring Sundhedshus Lemvig

Borgermøder
om ny SundhedsSundheds- og
Hospitalsplan 2019
Borgermøderne blev tilrettelagt
i samarbejde med
Sundhedsplanlægning og
Regionssekretariatet.
Formålet med borgermøderne
var at give borgerne mulighed
for at komme med input til
centrale temaer i arbejdet med
sundheds- og hospitalsplanen.
Regionsrådets medlemmer fik
mulighed for at høre borgernes
oplevelser af og ønsker til
sundhedsvæsenet.
Et andet formål med møderne
var at få mere viden og
erfaringer med
borgerinddragelse.
Møderne blev afholdt på fire
lokationer i regionen: Rønde
Høj- og Efterskole, Globus 1,
Brabrand, Center for Sundhed,
Holstebro.

Borgerinddragelsesprocessen blev
tilrettelagt i samarbejde med
Sundhedsplanlægning og
Regionssekretariatet.
Borgerdesign samarbejdede med
lokale kræfter i Lemvig, samt en
tværsektoriel arbejdsgruppe, om
at planlægge og afvikle en
borgerinddragelsesproces i
forbindelse med etablering af et
nyt sundhedshus i Lemvig.
Der blev arrangeret fire
indledende samtalesaloner forud
for borgermødet, hvor borgerne
forholdt sig til sundhedsdata om
Lemvig, mødet med
sundhedsvæsenet, og hvad det
betyder for at have det godt i
Lemvig Kommune.
Ca. 200 borgere deltog i
borgermødet.

Deltagerantallet var på ca. 120
borgere, og der var stor
tilfredshed med initiativet –
både blandt borgere, politikere
og administrationen i Region
Midtjylland.
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Ledelse af Organisatorisk Sammenhæng – LEOS (2019-21)
Sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig ledelse v. Aarhus
Universitet satte Koncern HR, Udvikling i 2019 et ledertræningsforløb med
tilhørende forskning i gang. Der deltager i alt 122 ledere på afdelingslederniveau i træningsforløbet fra Region Midtjylland, Region Nordjylland samt en
række kommuner. Ca. 9.000 ledere og medarbejdere deltager i en
spørgeskemaundersøgelse, der følger træningsforløbet.

Optima
Det er besluttet at implementere et nyt arbejdsplanlægningssystem, Optima,
på alle regionens hospitaler, i psykiatrien og på de sociale institutioner.
Forud for systemimplementeringen skulle der arbejdes med organisatoriske
indsatser og forandringsprocesser, med det formål at opnå en vellykket
systemimplementering, samt opnåelse af gevinster, dvs. bedre
tilrettelæggelse af patientforløb, bedre anvendelse af regionens
personaleressourcer og fysiske kapaciteter.
HR-afdelingerne har det lokale ansvar for implementeringen, i samarbejde
med det regionale implementeringsprojekt. En ekstern leverandør skal
levere it-systemet.
Implementeringsorganisationen blev sammensat på tværs af regionen med
ledelsesrepræsentanter og implementeringskonsulenter fra alle hospitaler.
Den regionale projektleder fra Koncern HR, Udvikling har ansvar for både
den organisatoriske og den systemmæssige implementering.
På grund af mangler og fejl i systemet efter test, afventer projektet nu ny
tidsplan.

LUP-i-praksis
Praksiskoordinatorer blandt alment praktiserende læger hjælper deres
kolleger i almen praksis med ledelses- og organisationsudvikling.
Ordningen er ny i Region Midtjylland, og er en videreførelse af de gamle
LUP-kurser, inspireret af SydPOL (Region Syddanmark). Den er i første
omgang henvendt til nyetablerede praksisser - og til etablerede praksisser,
der oplever udfordringer i forhold til ledelse, samarbejde og organisation.
Fra Koncern HR, Udvikling deltager en organisationskonsulent i ordningen.
LUP = LedelsesUdvikling i Praksis
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F unktionslederundersøgelse
unktionslederundersøgelse
I efteråret 2019 gennemførte Koncern HR, Udvikling en undersøgelse af
ledelsesopgaver, rammer og vilkår samt kompetencekrav på
funktionsledelsesniveauet. Undersøgelsen omfattede det sociale område samt
somatikken og psykiatrien.
Afsættet for undersøgelsen var Ledelseskommissionens anbefalinger og
ledelses- og kompetencereformen fra 2019.
Undersøgelsen blev gennemført med tre hovedspor:
•
•

•

Ledelsesopgave – forståelse af ledelsesopgave på tværs af regionale
funktionsområder
Rammer/vilkår – ledelsesspænd, ledelses-setup, relation til egen
ledelse og handlerum, tid til ledelse, støttesystem i afsnit samt økonomi
og data
Kompetencer – personlige og professionelle lederkompetencer og
vurdering af muligheder for lederuddannelse

I den kvalitative analyse blev gennemført fem fokusgruppeinterviews, fordelt
på to interviews med funktionsledere fra det somatiske område, ét med
funktionsledere fra det psykiatriske område, ét med funktionsledere fra
præhospitalet og ét med funktionsledere fra det sociale område. Herudover
blev der gennemført ni individuelle kvalitative interviews med funktionsledere,
der sammen delte en ledelsesfunktion. Der var inviteret 56 funktionsledere,
hvoraf 45 havde mulighed for at deltage.

GENERELT
Psykisk Arbejdsmiljø

Kommunikation
•

Ny hjemmeside lanceret

•

•

Forøget LinkedIn aktivitet –
1.081 følgere – 66 opslag

•

Tættere samarbejde med
arbejdsmiljø-koordinatorer
2 ekstra psykologer ansat
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KOMMENDE TILTAG / 2020 ->
BRICK Home
Et nyt læringsspil kom under udvikling i 2019. Spillet skal være en hjælp til at undgå
uhensigtsmæssige indlæggelser. Det handler om samarbejde, tillid og ledelse på tværs af
kommune, hospital og praktiserende læge – og med udgangspunkt i borgere, der bor i eget
hjem. Spillet vil blive taget i brug i 2020.
Medicinsk Uddannelseskonference afholdes for anden gang i 2020 (første gang i 2017), og
Koncern HR, Udvikling står igen for projektledelsen bag planlægning og afvikling.
Konference – Psykologisk Sikkerhed i Dynamiske Teams - Når borgere, samarbejde og
ledelse krydser organisatoriske grænser.
På konferencen vil bl.a. professor Amy Edmondson præsentere sine idéer og
forskningsresultater med relevans for den danske offentlige sektor.
Koordinatoruddannelsen står foran en større revision på baggrund af erfaringerne dels fra
arbejdet med flow-koordinatorer i hospitalsregi og med nye ansvarsområder på
Socialområdet.
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