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Forord
2020 har været et år, hvor kollegerne på hospitalerne, i psykiatrien og på de sociale institutioner har haft
COVID-19 helt inde på (arbejds-)livet. Med alt hvad det indebærer af forandringer, usikkerheder og til tider frygt.
De fleste af os andre har ikke haft Corona-smitte tæt inde på livet i konkret forstand - hvor man selv eller ens
nærmeste har været syge – men hvor pandemien er her gennem sine konsekvenser og repræsentationer:
Tomme gader, mundbindene, få fly på himlen, smallere udvalg i butikkerne, flere mennesker i naturen, friskere
luft, mindre støj, den allestedsnærværende sprit, de sociale danse om nye måder at hilse på og til tider akavet
justering af afstand mellem kroppe, de mange flere timer foran skærme - ikke kun med mails og underholdning,
men også med møder, undervisning og endda socialt samvær.
2020 har været et år, som har budt på en konstant underliggende usikkerhed. Vi er så vant til at lægge planer, til
at forberede og klargøre. I år har vi hele tiden skullet forberede os på at aflyse, justere, tilpasse, omlægge.
Oveni det faglige ansvar har vi skullet tage os af hygiejne, og nye praktiske og sociale spilleregler. Af folks forskellige grader af frygt og frygtløshed - og vores egen. Hvor den enkeltes holdninger og fortolkninger af regler,
anbefalinger og sund fornuft er blevet et kollektivt anliggende med fælles konsekvenser. Vi er udspændte
mellem hensynet til folkesundheden, fællesskaberne og den personlige frihed.
Året har vist sig som et Janus-hoved, med både stilstand for nogle under forårets mange aflysninger, og en stor
travlhed efter sommerens genåbning. Af nye initiativer har især Region Midtjyllands psykologiske COVID-19
beredskab fyldt meget, ligesom læring af/i/under/efter Corona.
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 2020. Samtidig får du et blik ind i de fremtidige spændende initiativer, der venter i 2021.
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 2021.
På vegne af Koncern HR, Udvikling
Karen Ingerslev
Kontorchef
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Tal fra 2020
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 – 56 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 – 40 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 og erfarne ledere: 2 hold – 47 deltagere
Nye erfarne ledere: 2 hold – 15 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 – 43 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 – 12 deltagere
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Øvrige forløb
ALKYMISTEN
Alkymisten er et udviklingsprogram for morgendagens
topledere, og sker i samarbejde med Region Nordjylland.
1 hold - 17 deltagere

LEAF
Ledertalentudviklingsforløb for afdelingslæger.
Formålet er at udvikle vækstlaget af ledertalenter.
Deltagerne skal forholde sig til ledelse og betræde ledelsesmæssige læringsbaner.
1 hold – 24 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 – 23 deltagere

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

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 - 35 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 – 27 deltagere
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MED GRUNDUDDANNELSE
For nyvalgte og erfarne repræsentanter til et MEDudvalg.
Åbne kurser – 4 hold – 65 deltagere
Rekvirerede kurser – 5 hold – 61 deltagere

LEDELSE I DIGITALISERING
For ledere og nøglemedarbejdere, der vil lede et
digitaliseringsprojekt.
1 hold - 19 deltagere

Øvrige tal
Innovationsdøgnet og innovationsnetværket
245 deltagere på Innovationsdøgnet - 22 løsninger i virtuel speed-dating
Innovationsnetværket - 3 møder, 77 medlemmer

Antal visitationer

Aarhus
Universitets
hospital

Hospitalsenhed
Midt

80

Hospitalsenhed
Vest

Regionshospitalet
Randers

41

29

49

Regionshospitalet
Horsens

Psykiatri og
Socialområdet

Stabe og
Fællesfunktioner

Øvrige

16

67

68

19
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Tiltag og nybrud 2020

Ledelse i
digitalisering
I 2019 blev Ledelse i Digitaliseringprototypen gennemført med midler fra Sundheds- og Ældreministeriet. Ud fra erfaringerne
herfra har KHRU videreudviklet konceptet, og en
version 2.0 har set dagens lys. Koncern HR, Udvikling
startede første hold op ultimo oktober 2020. Projekterne, som er med på dette forløb, har alle virtuel
patient- og pårørendekontakt som omdrejningspunkt. Et af de deltagende projekter arbejder med
en udfordring, som går på tværs af hospitalet og
en kommune, og medarbejdere og ledere fra
hospital og kommune deltager på arbejdsmodulerne sammen.

Et
virtuelt
innovationsdøgn
Innovationsdagen blev i 2020 til et virtuelt
innovationsdøgn. Innovationsdøgnet blev skudt
i gang med et inspirerende oplæg om hverdagsaktivisme, som inspiration til alle ansatte til at
“gøre noget” ved hverdagens udfordringer og ideer.
En virtuel metodeværktøjskasse til innovationsarbejde blev afsløret, og den traditionsrige speeddating i løsninger fra Region Midtjylland blev afholdt
virtuelt - og indeholdte mange løsninger udviklet
under Coronaen. Døgnet blev afrundet med
en paneldebat, hvor innovationsledelse og
erfaringer fra Coronaen blev debatteret
på tværs af enheder, ledelseslag og
sektorer.

Trivselsmåling
efteråret 2020
Alle arbejdspladser i Region Midtjylland
gennemførte en trivselsundersøgelse i
efteråret 2020. Trivselsmålingen blev sat i værk
på baggrund af COVID-19-pandemien, som påvirker
og har påvirket alle arbejdspladser og medarbejdere i Region Midtjylland. I trivselsmålingen indgik
spørgsmål fra den almindelige TULE, med henblik på
sammenligning. Der blev udsendt i alt 28.855 spørgeskemaer i perioden. 13.714 svarede, hvilket gav
en svarprocent på 48%. Koncern HR, Udvikling
har bidraget til formidling ud til arbejdspladserne, udvalgene og eksternt. Derudover
igangsætter KHRU nu en evaluering af
trivselsmålingen.

Den resiliente
organisation
COVID-19’s indtog viser, hvor vigtigt det er
at kunne handle resilient - både organisatorisk,
ledelsesmæssigt og i forhold til kerneopgaven.
Resiliens handler om, hvordan vi som personer,
fællesskaber og ar-ejdspladser møder udfordringer
og håndterer dem på en måde, så vi bliver bedre til at
håndtere fremtidige udfordringer sammen. Koncern
HR, Udvikling har igangsat et resiliensprojekt, der
med udgangspunkt i 4 arbejdspladser undersøger,
hvordan arbejdspladser kan styrke deres resiliens
pba. viden og erfaringer om resiliente organisationer. I løbet af 2021 og 2022 vil der blive
opsamlet og udbredt cases og metoder
til gavn for andre arbejdspladser i
regionen.

Brugerinddragelse
Udviklingsplanen for Regionshospital
Silkeborg omhandler udvikling af hospitalets funktioner samt samarbejdet med hele
Region Midtjyllands hospitalsvæsen og vigtige
partnere på tværs af sektorer: Borgere, Silkeborg
Kommune, almen praksis og psykiatri. Koncern HR,
Udvikling arbejder tæt sammen med Sundhedsplan
og Koncern Kommunikation om inddragelsesprocessen, som skal være bred og åben. Det har betydet
en intensiv planlægningsproces i 2020 og et inddragelsesforløb, der kører i perioden december
2020 - marts 2021. Der er planlagt dialogmøder
med kapacitet op til 300 mennesker, så flest
mulige får muligheden for at bidrage,
som de bedst har tid - fx online
eller gennem mindre fysiske
møder.
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Sygefraværsprojektet
Hospitalsenheden Vest
Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
bevilgede godt 2,5 mio. fra puljen ‘Sygefravær
på offentlige arbejdspladser’ til Hospitalsenheden
Vest - til et sygefraværsprojekt med mottoet Fra
‘synsninger’ om fravær til databaseret ledelsesadfærd. Projektet vil over en 2-årig periode inddrage
hele organisationen. Projektets fokus er på systematik og kompetencer ift. retningslinjer for
sygemelding, herunder sygefraværspolitikken.
Forebyggelse i 5 udvalgte afdelinger og endelig anvendelse af eksisterende, og udvikling
af nye, måder at bruge data på.

Endeavour
For ledelsesteams og –kæder fra klinik og
stabe, der arbejder med at lede forbedringer.
Endeavour er Region Midtjyllands egen version af
Det Nationale Ledelsesprogram i Sundhedsvæsenet, i samarbejde med Implement. Formålet
er at øge kapaciteten for ledelse af forbedringer og
understøtte kvalitetsdagsorden.
Det første hold har 35 deltagere.
Forløbet består af 13 dage, 4 sparringer, 3 gange i
Aktionslæringsgruppe.

Delpolitik ift. vold,
mobning, krænkende
handlinger og seksuel chikane
Koncern HR, Udvikling har været med til at
udarbejde delpolitikken, som handler om Region
Midtjyllands forpligtelse til at forebygge, identificere og håndtere vold og krænkende handlinger,
herunder mobning og seksuel chikane for ansatte
i relation til deres ansættelsesforhold. Delpolitikken gælder for alle ansatte i Region Midtjylland,
og skal være med til at øge opmærksomhed og
viden blandt ledere, medarbejdere og deres
repræsentanter i MED-systemet om vold og
krænkende handlinger i Region Midtjylland,
samt give alle ansatte kendskab til
holdninger og retningslinjer.

Ledelse af Organisatorisk
Sammenhæng (LEOS)
- afrunding
Samarbejde med
Team Sundhedsinnovation
I 2020 rykkede Koncern HR, Udvikling endnu
tættere sammen med Team Sundhedsinnovation, Regional Udvikling, om at styrke og udvikle på
innovations-indsatsen i Region Midtjylland. Sammen
er det lykkes med at skabe et nyt forløb for idérige
medarbejdere, med fokus på produkt-innovation,
fra idé til løsning. Derudover at nå i mål med en ny
indgang for innovation i regionen samt en ny platform for idéer og løsninger, der skal understøtte
spredning af nytænkning. Endelig er der sat
blus under at styrke innovationsmiljøer på
hospitalerne. Konkret har en medarbejder været udlånt til Team
Sundhedsinnovation.

Sammen med Kronprins Frederiks Center for
Offentlig ledelse v. Aarhus Universitet satte Koncern HR, Udvikling i 2019 et ledertræningsforløb
med tilhørende forskning i gang - med deltagere på
afdelingsleder-niveau fra Region Midtjylland, Region
Nordjylland samt en række kommuner. Deltagerne
har sideløbende deltaget i en spørgeskemaundersøgelse. Det sidste hold gennemfører nu
træningsforløbet, og resultaterne af forskningsprojektet kan snart præsenteres.
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Region Midtjyllands
psykologiske COVID-19
beredskab
En særlig beredskabsopgave i 2020 var at etablere
det psykologiske COVID-19 beredskab, som i dag
består af en hjemmeside med en stor samling af
gode råd til, hvordan ledere og personale kan hjælpe
hinanden i en tid med stort pres som eksempelvis
COVID-19. Opstår der yderligere behov, yder KHRU
hjælp til afdelinger, ledere og medarbejdere i form
af debriefing, facilitering af personalemøder og
støttende samtaler. Koncern HR, Udvikling
har hjulpet ca. 23 afdelinger på tværs af
regionen med støttende samtaler og
debriefing.

Onboarding af
funktionsledere
Direktionen besluttede ultimo 2019, at der
skulle ses nærmere på Region Midtjyllands
introduktion og onboarding af nye funktionsledere. Der blev i den forbindelse nedsat en
arbejdsgruppe, med Koncern HR, Udvikling som
sekretariat.
Arbejdsgruppen anbefalede, at der skulle arbejdes i
to spor med onboarding:
Det første spor anbefaler en række fælles regionale
elementer, som skal indgå i alle introduktions- og
onboardingsforløb for funktionsledelser. Mens
det andet spor anbefaler en udvikling af en
regional introduktions- og onboardingportal.

GAP Healthcare
GAP-Healthcare er et spil, udviklet til at
give oplevelsesbaseret læring om udvikling af
ledelse på tværs. Formålet er at give indsigt i
udfordringer og muligheder for at skabe
patientoplevet og faglig kvalitet gennem styrkelse
af den organisatoriske kvalitet på tværs i sundhedsvæsnet. Med udgangspunkt i en række forskellige borgerforløb, arbejder deltagerne med udvikling
af samarbejde, kommunikation, struktur og ledelse
på tværs af kommune, hospital og praktiserende læge. Undervejs i spillet skal deltagerne
justere på forskellige organisatoriske
forhold. Spillet er designet til at kunne
bruges i forhold til ledelse på
tværs af enheder.
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Fremtidige initiativer - 2021
Implementering af
ny strategi
- Aarhus Universitetshospital
Koncern HR, Udvikling er inviteret til at bidrage
i arbejdet med formulering og forankring af en
strategisk ambition på Aarhus Universitetshospital.
Der er taget hul på arbejdet i november 2020, og det
forventes, at der skal køres et større arbejde med
inddragelse og udbredelse i hele 2021. Sideløbende
har vi også, som samarbejdspartnere til staben
på Aarhus Universitetshospital, været med til at
afprøve nye metoder for involvering i forbindelse
med vigtige processer på OP-området og
hjerteområdet.

Understøttelse
af forskningsledelse
Koncern HR, Udvikling indgår et samarbejde med Aarhus Universitet, Klinisk Institut,
omkring et ledelsesudviklingsforløb for ledende
professorer. I forbindelse med nye vedtagne
forskningsstrategier for hhv. Aarhus Universitet
og Region Midtjylland, træder ny professoraftale i
kraft. Denne stiller forskningsledere overfor nye krav
og forventninger til opgaveløsningen, hvilket giver
anledning til at igangsætte understøttende og
udviklende aktiviteter. Målgruppen er primært de
nuværende lærestolsprofessorer og de afdelingsledelser på Aarhus Universitetshospital, som qua professoraftalen indgår i
nye samarbejdskonstellationer
og ledelsesopgaver.

Fremtidige
scenarier i
Region Midtjylland
I 2021 igangsætter Koncern HR, Udvikling projektet “Fremtidsscenarier i Region Midtjylland”.
Formålet er at udarbejde videnbaserede og velkommunikerede fremtidsscenarier. De skal bidrage til
at styrke ledelse og styring, påvirke den kollektive
bevidsthed om den fremtid, vi går i møde og inspirere
til vigtige samtaler og nye handlinger. I projektet
udvikles der redskaber, metoder og forståelser, der
kan støtte ledelse og medarbejdere i at forholde
sig til den fremtid sundhedsvæsenet og de
næste generationer går i møde.

Læger i ledelse
- forløb for overlæger
Koncern HR, Udvikling vil i 2021 tilbyde et
ledelsesudviklingsforløb for overlæger. Det
sker bl.a. på baggrund af de gode erfaringer med
LEAF (Ledertalentudviklingsforløb for
Afdelingslæger) og en efterspørgsel fra overlæger.
Koncern HR, Udvikling er i gang med at udvikle
forløbet sammen med “Gruppen omkring læger i
ledelse i Region Midtjylland”, samt repræsentanter
fra målgruppen og forventer at kunne starte det
første hold op i efteråret 2021.
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Matterhorn
- ledelse af det psykiske arbejdsmiljø
Matterhorn er et tilbud målrettet funktionsledere med personaleansvar og ansvar for
det psykiske arbejdsmiljø. Forløbet har fokus på
ledelse af det psykiske arbejdsmiljø i gruppen, den
enkeltes arbejdsglæde og trivsel og lederens eget
arbejdsmiljø. Både den positive udvikling og de
komplekse og dilemmafyldte situationer tilgodeses.
Forløbet giver nye inputs og aktiverer deltagernes
viden og erfaringer. Forløbet tilstræbes at være
meget praksisnært gennem arbejde med
deltagernes cases.
Forløbet varer syv dage.

Supplerende
ledelsesudviklingsforløb
Koncern HR, Udvikling udbyder i 2021
mindre kurser, konferencer og workshops for
ledere og nøglemedarbejdere, ud fra troen på, at
ledere aldrig bliver færdige med at udvikle sig.
KHRU tror på, at ledelsesudvikling er en løbende
proces i takt med, at opgaven ændrer sig og nye
vinde blæser. Det er vigtigt som leder at blive ved
med at udvikle sin ledelsesfaglighed. De supplerende ledelsesudviklingstilbud omhandler bl.a. ledelse
af forbedringer, faciliteringsledelse, fra svære til
gode samtaler, God ledelse og styring, Ledelse
i digitalisering, ledelsesbaseret coaching,
strategi, strategisk driftsledelse og
økonomistyring, samt ledelse af
udvikling og innovation.
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