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Forord
Kære kolleger og samarbejdspartnere
Fra Koncern HR, Udvikling skal der lyde en kæmpe
stor tak for alle jeres invitationer til at tage del i
jeres arbejdsliv.
Vi finder mening og arbejdsglæde, når I oplever
os relevante og hjælpsomme - og når netop vores
kvaliteter er et vigtigt supplement til alt det, I kan
og gør i forvejen.
Om det er mødet med lægen under hoveduddannelse på et SOL-kursus, der får vakt en tidlig
interesse for ledelse - afsnitsledelsen, som finder
støtte i sparring gennem flere års svære forandringer - ledergruppen for den sociale institution,
der arbejder seriøst og langsigtet med deres
ledelsesgrundlag - eller teamet, der med stor
opfindsomhed er i gang med at udvikle nye
løsninger på hverdagens problemer. Så er vi stolte
over den kvalitet i opgaveløsningen, vi er med til at
skabe sammen med ledere og medarbejdere, og
som i sidste ende kommer patienter og borgere til
gavn.

2021 har haft to styrende spillere på banen COVID-19 og strejken blandt sygeplejersker med
alle deres virkninger, eftervirkninger og bivirkninger. Begge har haft (og har stadig) betydning
for, hvilke problemstillinger, vi bliver inviteret ind i,
hvilke stemninger, hvilken energi vi møder, og hvad
vi kan og skal arbejde med.
Som altid har vi samtidig taget vores opgave på os
som udviklingsafdeling. Vi har forholdt os til tendenser og bevægelser, som giver anelser om, hvad
der er på vej. Vi besluttede allerede i
sommeren 2020, at vi ville arbejde proaktivt i
forhold til et sundhedsvæsen og en offentlig
sektor under grundlæggende transformation.
Det være sig i forhold til alt, hvad det indebærer
af nye tværgående samarbejder, endnu stærkere
inddragelse af patienter, pårørende og borgere
og en bæredygtighedsdagsorden, der får stadig
mere kraft. Vi udpegede to særlige områder, hvor
vi skal bidrage: At Region Midtjylland har gode,
attraktive og fremtidssikrede arbejdspladser. At vi
får sat endnu mere damp på vores samlede evne
til at tænke ny, udvikle og innovere, og ikke mindst
digitalisere.

Vi glæder os til i 2022 at involvere så mange som
muligt i at være “Future Thinkers” og “Future
Doers”. De er også vores pejlemærker, når vi med
stort engagement og en vis bæven har kastet os
over at fremtidssikre alle vores tilbud til nuværende
og kommende ledere i Region Midtjylland.
Resultatet af det arbejde ser vi også meget frem til
at kunne annoncere i 2022.
Vi står efter 2021 på en solid viden og et stærkt
samarbejde med Aarhus Universitet efter at have
afsluttet LEOS (Ledelse af Organisatorisk
Sammenhæng) trænings- og forskningsprojektet.
Et samarbejde, vi glæder os til at fortsætte om
træning af og forskning i ledelse af psykisk
arbejdsmiljø, som er kommet højt på dagsordenen,
både lokalt og nationalt.
Endelig har vi påtaget os et stort ansvar som både
national projektledelse og formand for arbejdsgruppen for det kommende nationale
kvalitetsledelsesprogram.
Med 45 top-engagerede, arbejdsomme og initiativrige medarbejdere i Koncern HR, Udvikling er der
selvfølgelig rigtig meget, jeg ikke har nævnt her i
indledningen. Derfor en stor opfordring til at dykke
ned i årsrapporten for 2021 og overflyvningen af
vores mange aktiviteter. Bliver du nysgerrig på at
vide mere om, hvad der ligger bag overskrifter og
data, er du meget velkommen til at kontakte os.
Vi fortæller gerne mere!
Følg os på LinkedIn og læse mere på vores hjemmeside.
Tak for i år. Vi ser frem til samarbejdet i 2022.
På vegne af Koncern HR, Udvikling
Karen Ingerslev
Kontorchef

Disse udviklingsspor har været vores pejlemærker,
når vi har arbejdet med Tænketanken Om 100 år, og
fremtidsperspektiver for at være patient, borger og
medarbejder i Region Midtjylland.
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Det Nationale
ledelsesprogram i
Sundhedsvæsenet

Strategiarbejde
Aarhus
Universitetshospital

Understøttelse
af
forskningsledelse

Forskning i
Ledelse af Psykisk
Arbejdsmiljø

Formålet med programmet er at arbejde med kvalitet og forbedringsarbejde på tværs
af afdelinger og sektorer. Det sker for at øge forbindelsen mellem lokalt, regionalt og
nationalt ledelsesarbejde i sundhedsvæsenet.
Målgruppen er ledere fra regioner, kommuner og almen praksis. Sundhedsklyngerne
udpeger deltagerne og rammer for forbedringsinitiativer. Indholdet spænder over
differentieret undervisning og træning i ledelse af kulturarbejde, forbedringsmodellen, datainformeret udviklingsarbejde, patient/borger inddragelse mv.
Programmet, som forventes at starte i efteråret 2022, er på Finansloven med op til
200 ledere pr. år over en 4-årig periode.
Aarhus Universitetshospital har en strategisk ambition. Den strategiske
ambition består af en række pejlemærker for hospitalets udvikling - og fortsatte
stræben efter at være blandt de allerbedste hospitaler i verden. Arbejdet med at
sætte ledelse bag ordene har, med hospitalsledelsen som hovedvært, involveret
HMU, afdelings- og funktionsledelser på hele hospitalet. Koncern HR, Udvikling har
været med på holdet. Vi har designet arbejdsredskaber og udført dialoger på
ledertræf, temadage, seminarer, ledermøder, og en masse lokalt involverende
arbejde i afdelingerne.

Vi har samarbejdet med Aarhus Universitet, Klinisk Institut om at understøtte
implementering af ny professoraftale. Denne stiller forskningsledere overfor nye
krav og forventninger til opgaveløsningen. Derudover er der nye roller og positioner i de to organisationer, hvor professorerne har delt ansættelse. Arbejdet har bl.a.
budt på en større forundersøgelse af professorernes ledelsesopgaver og behov for
understøttende aktiviteter, afledt af professoraftalen. Vi har sammen med institutledelsen designet og faciliteret seminarer og ledermøder. Her har ledelse og samarbejde været på agendaen, samt ledersparring til professorerne.

Koncern HR, Udvikling har på vegne af Region Midtjylland indgået et samarbejde
med Psykologisk Institut og Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse,
Aarhus Universitet. Dette med henblik på at gennemføre et forskningsprojekt i
Ledelse af Psykisk Arbejdsmiljø. Projektet, der gennemføres i perioden ultimo 2021
til primo 2024, har til formål at undersøge effekten af ledertræning i forhold til
opbygning og forbedring af lederes handlerepertoire - i forhold til såvel
medarbejderes psykiske arbejdsmiljø som ledernes egen trivsel.
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Arbejdsmiljøtemadag

I 2021 blev den årlige arbejdsmiljøkonference erstattet med en strategisk
arbejdsmiljødag for regionens RMU, HMU`er og arbejdsmiljøspecialister.
Målet var at skabe rammen for en forebyggende og proaktiv tilgang til fremtidens
arbejdsmiljø. Med afsæt i målene for bæredygtighedsstrategien og den nationale
arbejdsmiljø strategi 2030 drøftedes fremtidige fælles og lokale indsatser for
styrkelse af trivsel, sundhed og sikkerhed på arbejdspladserne i Region Midtjylland.
Et budskab, der bed sig fast fra dagen var; “sundere ved fyraften end da du mødte
ind”.

Hvordan
styrker vi
resiliens?

Resiliens handler om, hvordan vi som personer, fællesskaber og arbejdspladser
håndterer udfordringer og lærer, hvordan vi sammen bliver bedre i stand til at
håndtere fremtidige udfordringer. Koncern HR, Udvikling har sammen med
5 afdelinger i Region Midtjylland sat sig for at undersøge, hvordan arbejdet med at
styrke resiliens kan foregå. Gennem konkret arbejde i afdelingerne, 3 seminardage
og ledergruppesparring bliver vi klogere på, hvad afdelingerne har gjort, der har
styrket resiliens. I løbet af 2022 bliver der opsamlet læring og cases til gavn for de 5
afdelinger og for andre arbejdspladser.

Brugerinddragelse /
Borgerdesign

Med inddragelse mener vi fra 2021; inddragelse af borgere i eget forløb - inddragelse
af borgere i udvikling af sundhedsvæsenet og socialområdet (Borgerdesign) inddragelse af medarbejdere i egne forhold og i væsentlige beslutninger, der berører
dem
Vi har i samarbejde med Sundhedsplan og Koncern Kommunikation afsluttet
inddragelsesprocessen under Udviklingsplan Regionshospital Silkeborg med et
borgermøde i august. I et eksternt samarbejde med Viborg Kommune har vi
gennemført en større borgerdesignproces i forbindelse med Velfærdsaftalen på
ældreområdet, afsluttet med seniortopmøde i november.

Inddragende
organisationsudvikling

Vi har - sammen med Aarhus Universitetshospitals Enhed for Strategisk Ledelse og
Partnerskaber - arbejdet for at fremtidssikre den lægefaglige organisering af
Danmarks største hjerteafdeling. Det har været en inddragende proces, hvor
samtlige læger i afdelingen har kunnet sætte deres aftryk på det endelige
resultat. De har bl.a. været på en camp, hvor de har arbejdet med mulige
organiseringer, følgeskab til ledelse og afdelingens fælles kultur. Det har resulteret
i en ny organisering samt en 4-års plan for styrkelse af den lægefaglige ledelse i
afdelingen.

Ledelse af
Organisatorisk
Sammenhæng
(LEOS)

Sammen med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse afsluttede vi det
treårige forskningsprojekt LEOS. Projektet har fokuseret på ledelse på tværs af
gensidigt afhængige enheder, med henblik på at skabe større organisatorisk
sammenhæng og mere sammenhængende tilbud til borgerne.
Forskningsresultaterne er ikke offentliggjort endnu, men data viser, at træning i
tværgående ledelse afspejler sig i ændret ledelsesadfærd.
Erfaringerne blev formidlet på en konference i september 2021, og kan læses i
publikationen “Ledelse af organisatorisk sammenhæng, viden og redskaber til det
tværgående ledelses(sam)arbejde”.
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Fokusområde
funktionsledere

COVID /
Beredskab

Fremtidsscenarier

Vi har arbejdet med direktionens fokusområde “Fremtidens attraktive arbejdsplads” - med fokus på funktionsledelse. Der er gennemført en kortlægning af funktionsledelsernes ledelsesspænd, udbredelse af fælles funktionsledelse samt introduktion og onboarding af nye funktionsledere. Kortlægningen viser bl.a. en sammenhæng mellem ledelsesspænd og trivsel samt korttidssygefravær. Kortlægningen af fælles ledelse viser store forskelle i anvendelsen af fælles ledelse på tværs af
regionens institutioner. Endelig viser kortlægningen af introduktions- og
onboardingforløb, at der på institutionerne er sat forskellige initiativer i gang.
Kortlægning og analyse vil blive forelagt i starten af 2022.
2021 var året, hvor Region Midtjyllands Psykologiske COVID-beredskab blev en
integreret og blivende del af vores ydelser. Sundhedsvæsenet var ikke kun presset
af en pandemi, men også en sygeplejekonflikt og personalemangel, som udfordrer
arbejdsmiljøet. Desuden kaldte det øgede fokus på krænkende handlinger på
beredskabet. For at rumme de mange områder fik beredskabet et nyt navn;
Region Midtjyllands Psykologiske Beredskab.
I 2021 har vi hjulpet 21 afdelinger med processer for personalegrupper og
individuelle støttende samtaler. Det er fortsat muligt at kontakte beredskabet på
alle hverdage.
I 2021 har der i Region Midtjylland været en ambition om at udarbejde velkommunikerede fremtidsscenarier efter COVID-19, og tage ansvar for den organisatoriske
læring heraf. Formålet er bl.a. at skabe en kollektiv bevidsthed, en viden-baseret og
nuanceret forventningshorisont.
Vi har involveret eksperter, en lang række medarbejdere og ledere - og bedt dem se
tilbage på den erfaring, COVID-19 har givet - og se på mulige fremtidige scenarier.
I 2022 vil vi formulere inspirerende og tankevækkende scenarier, som kan motivere
til handling, og til at alle i regionen orienterer sig mod fremtiden.
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Tal fra 2021
Lederudviklingsforløb

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 – 58 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 – 34 deltagere

GALATHEA - for nye ledere og nye erfarne ledere
Formålet er, at nye ledere kommer godt fra start - og kender til de relevante rammer og vilkår for at være personaleleder i Region Midtjylland.
Førstegangsledere udvikler en lederfaglig identitet, opbygger et
begrebsapparat samt etablerer et ledernetværk.
Nye ledere: 3 hold – 83 deltagere
Erfarne ledere, som er nye i Region Midtjylland: 2 hold – 14 deltagere

KILIMANJARO - for funktionsledere og ledere med
personaleansvar
Formålet er at styrke og udvikle lederens indsigt og kompetencer, så lederen er i stand til at agere kompetent og
varetage ledelsesopgaven på funktionslederniveau.
2 hold – 44 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 – 21 deltagere
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Andre forløb

ALKYMISTEN
Alkymisten er et udviklingsprogram for morgendagens
topledere, og sker i samarbejde med Region Nordjylland.
1 hold - 8 deltagere

LEAF
Ledertalentudviklingsforløb for afdelingslæger.
Formålet er at udvikle vækstlaget af ledertalenter.
Deltagerne skal forholde sig til ledelse og betræde ledelsesmæssige læringsbaner.
1 hold – 25 deltagere

MEDICAL LEADERSHIP
Et nyt ledelsesudviklingsforløb for overlæger.
Formalet er bl.a. at styrke overlægernes forståelse af deres lederrolle, styrke det klinisk
faglige gennem øget ledelsesmæssig handlekraft - og påvirke kulturen omkring lægelig
ledelse.
1 hold – 12 deltagere

KOORDINATORKURSUS
For medarbejdere med koordinatorfunktion, som 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

ENDEAVOUR
For afdelingsledere, ledelsespar og/eller ledelsesteams, som arbejder med at lede
forbedringer på hospitaler, i psykiatrien, på sociale tilbud, ledere i stabe og fællesfunktioner og ledere i kommunale funktioner eller fra almen praksis.
1 hold - 34 deltagere

WILD CARDS - Ledelse af udvikling og innovation”
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.
2 hold – 32 deltagere
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MATTERHORN
Et tilbud målrettet funktionsledere med personaleansvar og ansvar for det
psykiske arbejdsmiljø.
1 hold - 12 deltagere

LEDELSE I DIGITALISERING
For ledere og nøglemedarbejdere, der vil lede et
digitaliseringsprojekt.
2 hold - 50 deltagere

LEDELSE I BALANCE
For ledere, der vil arbejde videre med eget personlige lederskab og sætte fokus på bedre
balance og trivsel i sit lederliv.
2 hold - 17 deltagere

MED GRUNDUDDANNELSE
For nyvalgte og erfarne repræsentanter til et MEDudvalg.
Åbne kurser – 6 hold i alt - 120 deltagere
4 á 2 dage (1 afholdt online)
2 á 1 dag
Rekvirerede kurser – 17 hold – 287 deltagere

SOL
Sundhedsvæsenets Organisation og Ledelse – Sundhedsstyrelsens
obligatoriske kurser for yngre læger under hoveduddannelse. Koncern HR, Center for
Kompetenceudvikling har den overordnede koordinering.
16 SOL1 á 2 dage
14 SOL3 á 3 dage

Koncern HR, Udvikling
www.udvikling.rm.dk

7

Innovationdagen 2021 og innovationsnetværket
445 deltagere på Innovationsdøgnet - 43 løsninger i speed-dating
Indstillede priser: 30 til Initiativprisen - 24 til Smartprisen
Innovationsnetværket - 3 møder, 111 medlemmer

Antal henvendelser om konkret indsats

Stabe og
Fællesfunktioner
65

Hospitalsenheden
Vest
42

Aarhus
Universitets
hospital

Socialområdet

69

62

I alt 443

Psykiatrien
52

Hospitalsenhed
Midt
60

Regionshospitalet
Horsens

Regionshospitalet
Randers

31
Øvrige

40

22

Koncern HR, Udvikling
www.udvikling.rm.dk

8

Fremtidige initiativer 2022

Fremtidssikring af tilbud
til
nuværende og
kommende ledere

Ledelse
med data

Ledelse af/i
transformation

Hvad er god ledelse om 5 år, og hvilke ledelseskompetencer kalder det på?
Vi er i gang med at revitalisere, aktualisere og fremtidssikre regionens tilbud til
ledere. Vi har i dag velfungerende og efterspurgte forløb.
Med udviklingsarbejdet skal vi sikre, at kommende opgaver og forventninger til
ledere og læring fra de senere år tænkes med ind i relevante, robuste og
energigivende tilbud. Det hele munder ud i nye formater og tilbud til ledere og
nøglepersoner på alle niveauer i regionen i efteråret 2022.

Vi vil have fokus på at kunne hjælpe lederne med at udvikle forståelsen af sammenhængene mellem ledelse og data, som et afbalanceret systematisk ledelsesredskab
og et spejl på organisationen.

Koncernledelsen i Region Midtjylland lancerer i 2022 et udviklingsforløb, som skal
styrke det samlede ledelsessystems kapacitet til at lede transformationer. Det vil
sige de grundlæggende ændringer, som sundhedsvæsenet står overfor i de
kommende år.
Der er tale om et flerårigt forløb, og vi er tiltænkt en central rolle i design og
udrulning.
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Fremtidige initiativer 2022

OK-21
& nye lægelige
ledelsesroller

Potentiale
realisering /
Idébasen

Borgerdesign med
styrket
strategisk
tilbagespil og
inddragelse

Med OK21 overenskomsten for overlæger reformeres stillingsstrukturen på
overlægeområdet. Aftalen lægger op til en styrkelse af den lægelige ledelse på
afdelingerne, som kan sikre udvikling og bedre kvalitet i patientbehandlingen.
Vi understøtter regionens arbejde med at definere den nye mellemlederfigur, og
tilrettelægge implementeringen frem mod virkning fra den 1. april 2022.

I 2022 vil vi sammen med IT-afdelingen og andre centrale digitaliseringsaktører i
Region Midtjylland kigge på, hvilke idéer og projekter, der kan realiseres og spredes
på tværs af regionens enheder. Det kan bl.a. være løsninger og innovative projekter,
der har modtaget priser / været nomineret hertil på Innovationsdagen, eller som er
registreret på Idébasen (www.idebasen-rm.dk).
Der sættes fokus på, hvordan implementering og dermed “integration” af
teknologier kan ske, hjælpes på vej, for at sikre spredning.

Vi fortsætter arbejdet med borgerdesignprocesser i 2022, og nu med et styrket
strategisk tilbagespil til de øverste niveauer i Region Midtjylland. Vi kobler
endvidere processen eller elementer af den på inddragelse i en bredere forstand,
så det ligeså vel handler om medarbejdere, som borgere.
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Koncern HR, Udvikling - sommerseminar 2021
Karpenhøj, Djursland

Vi glæder os til at sætte gang - og indgå i nye spændende samarbejder i 2022!
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