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Leder
Af Karen Ingerslev
kontorchef KHRU

K

oncern HR, Udvikling er et arbejdsfællesskab i Region Midtjylland.
Vores HVORFOR er, at engagerede
ledere og medarbejdere udfører, forbedrer
og nytænker kerneopgaven. Vores
HVORDAN er et fælles og personbåret
fagligt fundament, som præsenteres i det
magasin, du sidder med.
Vores udgangspunkt er ligeværdige og
berigende møder mellem mennesker - om
man er borger, patient, pårørende,
medarbejder, leder eller konsulent. Det
vigtigste vi har at give, er tid og opmærksomhed. Udbytte og værdi skabes i hver
interaktion, hver samtale, hver gang vi
lytter og spørger nysgerrigt. Vi forandrer
verden en samtale ad gangen.
Et fælles fagligt fundament og et uddybet
kendskab til hinandens erfaringer, viden
og kompetencer har grundlæggende
betydning for dem, vi er her for.
Så vi sammen kan forbinde os til og
bidrage med styrke og relevans til de problemstillinger, vi arbejder med. Så vi bedre
kan se, forstå og udnytte forskelle.
Det er ikke et bestemt teoretisk grundlag
eller en bestemt metode. Det handler ikke
om at blive ens i tænkning og handlinger.
Det handler om, hvem vi er som afdeling,
hvad vi kan, skal og vil kunne, hvordan vi
vil gøre det, og hvordan skal indrette os
- så det bedst muligt hjælpes på vej. Det
fælles faglige fundament hviler på
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kontinuerlige individuelle og fælles
cyklusser, hvor vi opsøger og deler viden,
handler fokuseret og eksperimenterende,
og reflekterer systematisk over effekterne
for at lære og opnå dybere viden.
En kernefaglighed hos os er kontekst-forståelse. Vi forstår præmisserne for politisk
ledelse og administrativ ledelse. Vores
primære kontaktflade er specialtrænede
ledere og medarbejdere, som skaber
sundhed og trivsel for borgerne.
Procesekspertise gør os i stand til at være
en del af det, der foregår her og nu, men
samtidig have et analytisk og sansende spor
kørende, som reflekterer over:
Hvordan forstår jeg det, der foregår, og
hvad har situationen brug for at få tilført?
Hvad skal min intervention være her? Og
hvordan gør vi mindst muligt?
Procesekspertise betyder, at vi ikke har
svaret – men sikrer samtalen og undersøgelsen. Den er ofte indlejret i værtskab,
projektledelse og videns-ekspertise, hvor vi
også agerer rådgivere.
Når vi ”går med” hinanden som kolleger,
spejler vi os i genkendelige greb og
opdager nye veje til at bidrage. Når vi
”går med” patienter, borgere, pårørende,
ledere og i mødet, uddyber vi vores fælles
forståelse af, hvad det er, vi kan og skal
bidrage til. Når vi spørger vores kunder og
samarbejdspartnere om, hvordan de ser os,
og hvad de har brug for, forstår vi nye lag

af vores faglige fællesskab og ser andre potentialer.
Når vi deler vores individuelle faglige
fundamenter, forstår vi mere af, hvem vi
er, hvad vi kan og hvilket fagligt fællesskab,
vi kan blive til. I 2018 har vi spurgt, delt og
lyttet til svarene på følgende spørgsmål:
Hvad tror jeg på bevæger mennesker og
flytter systemer? Hvor kommer det fra?
Hvad får I med mig som kollega?
Vi har to metaforer for vores arbejde, og
den figur vi indtager i Region Midtjylland.
Den ene metafor handler om at være en
”ven på rejsen” for de mange ledere og
medarbejdere, som til tider har brug for én
at læne sig op ad, når det er hårdt at være
på vej. Én der hjælper med at planlægge og
evaluere turen. Én der selv går med. Én der
hjælper med at få øje på dét, der opstår undervejs. Én der presser på, når man er ved
at give op. Én der indgyder tillid til, at man
kan. Én der træder til side, lige før man når
frem. Én der inspirerer med, hvad andre
har gjort - og én, der med omsorg kan sige
barske sandheder, når det er nødvendigt.
Den anden metafor er den egern-lignende
Ratatosk, der kan bevæge sig mellem

menneskene, guderne og dødsriget i
Ygdrasil - også kaldet Livets Træ i Nordisk
Mytologi. Vi forbinder de forskellige
verdener ved at bringe bud fra den ene til
de andre. Vi placerer os strategisk, holder
udkig, skuer i horisonten og påvirker dem,
vi møder og dem, vi samler omkring os.
Vores faglige fællesskab trives i et adræt
og bevægeligt miljø, hvor vi er opmærksomme, eftertænksomme og responsive.
Vi har viden, refleksion og handling som
omdrejningspunkter. Det forudsætter, at vi
er dygtige, dristige og i dialog. Vi bidrager
til balance mellem at nå besluttede mål
inden for et offentligt, demokratisk værdiog regelsæt, og at understøtte nødvendig
nytænkning og fokus på bæredygtighed.
Et fælles fagligt fundament er et solidt afsæt for en kommende strategiproces, hvor
vi både knytter an til målbilleder, ledelsesgrundlag og indsatsområder, og er med til
at opdage, hvad der er på vej. Vi forventer,
at arbejdsglæde og motivation, nytænkning såvel som forandringer og forbedringer, patient- og borgerinddragelse, ledelse
og samarbejde på tværs, digitalisering og
bæredygtighed bliver helt centrale spor i
de kommende år.
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Hvad er en afdeling uden et sekretariat?
Sæt de administrative kompetencer fri
Af Lone Høygaard
Vicekontorchef, KHRU

I

en udviklingsafdeling som vores er vi
dybt afhængige af en velfungerende
og fagligt kompetent administration,
der formår at indgå i samarbejder med et
udviklingsperspektiv, men som også har
fokus på den daglige drift, der er forudsætningen for, at vi er der, hvor vi er i dag.
Vi har på traditionel vis haft vores
administration forankret i et sekretariat.
Som et led i udviklingen af det faglige
fundament stillede vi os selv spørgsmålet:
“Kan man i en afdeling som vores undvære
et sekretariat, og er den organisering en
hindring for dét, vi gerne vil – både for den
enkelte og for en fælles afdeling?”
Det gjorde vi med en nysgerrighed på, om
vi fik udnyttet de faglige kompetencer og
den lyst og energi til involvering og samarbejde, der var imellem konsulentgruppen
og sekretariatet, godt nok. Det korte svar er
ja, vi kan godt undvære sekretariatet som
organisering, men vi kan ikke undvære
fagligt dygtige, ny- og helhedstænkende
mennesker, der arbejder dedikeret med de
administrative opgaver og processer.

og projekter, hvor den administrative
kompetence indgår fra start til slut og
bringes i spil, og dermed udnyttes optimalt.
Vi har gjort det, fordi vi tror på, det giver en
bedre opgaveløsning og en større
arbejdsglæde for alle at bringe de
kompetencer i spil, der ind imellem har
levet lidt i det skjulte. Kan det mærkes?
Som vicekontorchef og nu tidligere sekretariatsleder kan spørgsmålet kun besvares
med et ja. Proaktiviteten og det personlige
drive i den nye måde at være sammen om
arbejdsopgaverne på mærkes
tydeligt både på det personlige plan i form
af arbejdsglæde, og i form af en mere helhedsorienteret opgaveløsning.

Den nye måde at indgå i samarbejdet på
kræver klart mere af den enkelte i form af
konkret viden og nysgerrighed for at være
den gode samarbejdspartner, og det kræver
tålmodighed over lang tid at implementere.
Vi skal også gøre mere af noget, og mindre af noget andet, for at lykkes med en
ny organisering. Vi har derfor sat gang i at
kigge på vores interne administrative
processer for at finde ud af, om den måde
Hvad har vi så gjort? Vi har arbejdet med vi gør tingene på er værdiskabende – er der
individuelle udviklingsplaner for den noget, vi kan gøre smartere, og er der noget,
enkelte, i form af Proaktive Planer (PAP) vi måske skal holde op med?
- et forløb, der har været præget af gejst og
engagement, og hvor der er stillet skarpt på Vi har sat gang i en bevægelse og ser frem til
den enkeltes faglige og personlige udvikling. at høste frugterne af at sætte de administraVi har arbejdet med rollebeskrivelse og
tive kompetencer fri i en ny ramme, og til
feedback som metode til at blive endnu at kunne dele ud af vores erfaringer med at
bedre. Vi organiserer os nu omkring opgaver nytænke administrativ organisering.
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Fra sekretariat til Formerly known as...
- Når stabsfunktionen rykker
Af Anja Krusell
Administrativ koordinator

H

vad definerer et sekretariat?
Mange vil nok mene, at der i et
sekretariat sidder sekretærer og
løser sekretæropgaver – at et sekretariat er
en selvstændig gruppe, hvis administrative
opgaver er en mindre eller afsluttende del
af større opgaver i organisationen.
JA det er virkeligheden og hverdagen for
mange sekretariater. MEN NEJ sådan
forholder det sig langt fra altid i Koncern
HR, Udvikling – og det har vi siden
kontorchef Karen Ingerslev startede i afdelingen i januar 2017 bevæget os mere og
mere væk fra.
Derfor var det helt på sin plads, da det
daværende sekretariat i oktober 2018 sagde
stop! Stop for gruppetænkning, stop for
sekretærtanken! Gør plads for de
personlige kompetencer og giv afdelingen
så meget administrativ power som muligt!
Beslutningen er taget efter et længere
udviklingsforløb i sekretariatet, og efter
deltagelse i et fremtidsværksted for
afdelingen. Men først og fremmest er beslutningen taget ud fra den retning,
afdelingen går i. Mere fokus på, at vi er én
afdeling – én stor gruppe, bestående af en
masse forskellige fagligheder.
Opløsningen af sekretariatet skal være med
til at gøre op med ”dem og os” –
tænkningen internt i afdelingen – og fjerne en historisk sekretærramme om os som
administrative medarbejdere.

Vi ønsker at være mere flydende og agile,
så vi med vores viden og kunnen bedre kan
bidrage til afdelingens samlede
opgaveløsning.
Når vi nu ønsker at være mere flydende, er
der naturligvis også noget, der ligger fast.
Rigtig mange af de nuværende opgaver vil
stadig blive løst i fremtiden. Den administrative del af opgaveløsningen ligger stadig
hos de administrative medarbejdere.
På den måde vil afdelingen ikke mærke en
voldsom ændring. Men det er klart, at der
som et led i udviklingsforløbet skal kigges
nærmere på de administrative
arbejdsgange. Er der arbejdsgange, der
fungerer uhensigtsmæssigt eller ikke er
værdiskabende? Kan noget effektiviseres?
Løses opgaverne af de rigtige? Det vil vi
nu til at kigge nærmere på. Ønsket er at
nå frem til bedre – og måske også billigere
– måder at løse opgaverne på. Ved at luge
ud i unødvendige arbejdsgange, bliver der
plads til nye meningsfulde opgaver for
hver enkelt – og plads til udvikling i det
daglige arbejde.
Hvad har udviklingsforløbet betydet?
Udviklingsforløbet, der startede i foråret
2018, har uden tvivl været drevet af god
energi – guidet af god konsulenthjælp. Der
har været en velvilje og gejst omkring
forandringer og forbedringer. Flere har
oplevet mere selvindsigt og har fået sat
nogle personlige (del)mål.
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Det blev klart under udviklingsforløbet, at
vi ikke var en ens masse –
men individualister med forskellige
drømme og kompetencer. Men ens for alle
er et ønske om at højne kvaliteten i
opgaveløsningen, og hermed i sidste ende
skabe værdi for patienterne og borgerne
Hvad hedder vi så nu?
Da det tidligere sekretariat ikke længere
skal tænkes som en gruppe, kalder det ikke
på et nyt gruppenavn. Ligesom resten afdelingen har vi vores faglige titler
(administrativ koordinator, økonomiansvarlig, koordinator, fuldmægtig) og navne.

Der kan løbende opstå mindre ad
hoc-grupper og -møder, i forbindelse med
opgavefællesskaber.
Værdibårne beslutninger
Region Midtjyllands tre bærende værdier
skinner i den grad gennem det tidligere
sekretariats beslutninger. Dialog er
prioriteret højt for at opnå det bedste
resultat – både i gruppen, men også på
afdelingsmøder. Dygtighed: Der vises vilje
og på et fagligt grundlag skabes effekt og
resultater med udgangspunkt i
samarbejdspartneres behov. Dristighed:
Der udvises faglig nysgerrighed og ønsker
om at finde nye og bedre veje. Vi tør!

Brugerinddragelse som en muskel
i vores faglige fundament
Af Louise Rosendahl Bomholt
Organisationskonsulent

F

or os i Koncern HR, Udvikling er
brugerinddragelse mere end en blot
et tema eller en trend. Det er en
muskel i vores fælles faglige fundament –
både i drifts-, stabs- og udviklingsopgaver.
Det er et mindset, vi alle har med os –
særligt dér, hvor vi forsøger at skabe bedre
sammenhænge på tværs, mellem
afdelinger og sektorer og i de enkelte
patientforløb.
Kært barn, mange navne...
Brugerinddragelse, brugerinvolvering, på
patientens og borgerens præmisser… kært
barn har mange navne. Uanset hvad vi
kalder det, er brugerinddragelse et
afgørende element i at gentænke vores
sundheds- og socialvæsen. Kan vi
overhovedet udvikle vores sundhedsvæsen,
sociale institutioner og region de rette veje,
8

hvis vi ikke har vores brugere med? Og
hvad er god brugerinddragelse? Der er i de
senere år udviklet mange nye værktøjer og
konkrete løsninger, som fx brugerdialoger,
patientpaneler, brugerkonsulenter,
e-mail-konsultationer, apps og diverse
tilbud til patienter. Værktøjer og løsninger,
der skal understøttes af en kultur, hvor der
løbende reflekteres over spørgsmål som:
”Hvad mener vi egentlig, når vi siger vi arbejder På Patientens Præmisser?” og ”Hvilke værktøjer bruger vi, hvorfor bruger vi
dem, og hvordan gør vi?”
Brugerinddagende kultur og faglighed
Vi er optaget af, hvordan vi kan udvikle en
brugerinddragende kultur og faglighed.
Lige nu arbejder vi med at skabe
refleksionsrum og ”gå med en kollega”,
hvor fagprofessionelle trænes i ”spejling”

med hinanden som reflekterende teams.
Formålet er at styrke fagprofessionelles
evne og blik for, hvad der internt i en
afdeling og hos den enkelte
fagprofessionelle skal til for at skabe en
brugerinddragende kultur og faglighed. På
den måde skaber vi forståelse og
handlekraft til at gentænke brugen af
værktøjer, tiltag og tilgange - og igangsætte
løbende refleksion over egen praksis.
Potentialer
Brugerinddragelse er en af nøglerne til at
løse fremtidens udfordringer. Særligt inden
for fire spor ser vi de største potentialer:
•
•

Brugerinddragelse kan skabe mindre
ulighed i sundhed
Brugerinddragelse kan skabe mere sammenhæng på tværs, både i de enkelte
forløb, men også mellem de organisatoriske samarbejdsflader

•
•

Brugerinddragelse kan skabe nye mål
for kvalitet og styring
Brugerinddragelse kan bidrage til at
udnytte ressourcer mest optimalt– både
de strukturelle og de menneskelige

Link:
http://region-midtjylland.23video.com/video/27318834/pa-patientens-praemisser
Brugerinddragelse sker i mange
sammenhænge – både strategisk og
i mødet med den enkelte bruger eller patient. Det kræver nysgerrighed og mod at
skabe et rum, hvor det for den fagprofessionelle handler om at lytte til brugerne eller
patienterne – både efter den ene sætning,
der kan få alle brikker til at falde på plads,
til de ord, der får én til at træde et skridt
tilbage, og til den stilhed, der gør at man
må lytte efter de ord, der ikke bliver sagt.

9

10

Beriger eller berøver du?
Om feedback som motor for læring og udvikling
Af Therese Aalborg Grupe
Organisationskonsulent og erhvervspsykolog

I

Koncern HR, Udvikling har vi
et nytårsfortsæt: Vi vil blive bedre til at
give hinanden feedback! Det går vi nok
og tænker, at vi allerede er: “Vi er jo dem,
der lærer andre, hvordan det skal gøres...”
Men sker det? I en ofte travl hverdag.
Måske ikke altid... Det vil vi nu gøre noget
ved. Feedback er nødvendig for, at vi kan
lykkes med den opgave, vi har.
Ligesom andre arbejder vi med at løfte
kvaliteten, lære af erfaringer og udvikle
fagligheden.
I kollegafællesskabet har vi en
kæmpe ressource af viden, hvis vi forstår
at tilgå den. Vi er forskellige fagligheder
og p ersonligheder, og der for har vi
opmærksomhed på forskellige elementer af
den virkelighed, vi oplever.
Nogle gange arbejder vi sammen med
kolleger og kunder, der fra deres perspektiv
kan stille nysgerrige spørgsmål. Spørgsmål,
der fungerer som feedback, og som udvider
horisonten og gør opmærksom på ting i
opgaven, vi ikke havde set. Andre gange er
feedback en mere bevidst proces, hvor vi
modtager en andens observationer af vores
praksis, med det formål at lære og udvikle
os.

selv har en bevidsthed om. Her bevæger
vi os på kanten mellem feedback og kritik.
”Hvor kritik handler om hensynet til
’sandheden’, handler feedback om hensynet
til virkningen”
(Anders Stahlschmidt, 2014)
Når vi giver kritik, bedømmer vi,
fra en asymmetrisk position i forhold
til den person, der modtager kritikken. Det
kan være både relevant og hensigtsmæssigt,
når vi mener at kende en bedre måde at gå
til opgaven på.
Feedback gives oftest med en hensigt om
læring og udvikling af nye indsigter hos
modtageren. Fx kan vi give feedback på det,
andre gør, som de ikke er bevidste om.
Det kan være en viden, jeg har, som min
kollega mangler. Det kan være på en
adfærd hos min kollega, som udføres helt
automatisk: Fx en vane med at tromme i
bordet med fingrene. Det sker ubevidst,
men kan forstyrre så meget, at du får svært
ved at høre, hvad din kollega siger.
Når vi kan give feedback på det, der er
relevant for opgaven, er vi med til at berige
den. I modsat fald kan vi tale om, at vi
berøver både opgaven og det system, vi er
en del af, nogle vigtige indsigter.
Så hvorfor gør vi det ikke bare??

Johari’s vindue illustrerer, hvor vi kan give
feedback: Det åbne jeg og Det blinde jeg.
Fordi vi er mennesker. Vi er - udover at løse
Når vi giver feedback på Det åbne jeg,
vores opgaver godt - optaget af at høre til og
gør vi det på noget, som vores modtager være en del af et fællesskab.
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Feedback kan på den måde sætte vores
tilhørsforhold på spil: Vi giver udtryk for at
være anderledes, eller at vide noget andet
end vores kolleger.
Så hvordan sikrer vi, at feedback ikke bliver
så “farlig” for vores tilhørsforhold, at vi lader
være med at give den?

Det kan også være, at vi hver især
beder kolleger om feedback på specifikke
udviklingspunkter.
Vi er mere opmærksomme på negativ end
positiv feedback (noget med hjernen og
vores biologi, men den historie må vi skrive
om en anden gang). Derfor: Giv gerne al
den positive feedback, du kan. Selvfølgelig
Ét af de afgørende elementer for, at vi er i skal du mene det (altså ikke bare rose for
stand til at give feedback, er:
at rose), men ved ikke at give den, berøver
Psykologisk tryghed. “Psykologisk tryghed du din kollega for noget af det mentale
er troen på, at man ikke vil blive straffet brændstof, der kan hjælpe både opgaven og
eller ydmyget for at tale om sine idéer, arbejdsglæden på vej.
spørgsmål, bekymringer eller fejltrin (Amy
Edmondson).”
Når du giver feedback eller kritik, hvor du
risikerer, at din kollega bliver ramt eller skal
Dertil skal vi have en viden om, hvad der er ændre vaner, er det en god idé at begrænse
relevant at give feedback på? Det kan være, mængden til noget overskueligt. Det kan
at vi beslutter nogle fælles temaer for, hvad være, at du efter en opgave kan finde syv
vi gerne vil have eller skal give feedback på områder for udvikling hos den anden.
i den næste periode.
Prøv at begræns det til de 1-2 vigtigste.

Joharis’ vindue

Kilde: Joseph Luft & Harrington Ingham, 1955
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Alternativt risikerer du, at
budskabet drukner, så intet af det, der bliver
sagt, når igennem.
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God ledelse og styring i
Region Midtjylland
Af Mogens Iver Lausen
Organisationskonsulent

”I

Region Midtjylland arbejder vi
værdibaseret med såvel ledelse
som styring og samarbejde.” Sådan
skriver koncernledelsen i det nye ledelsesgrundlag, som blev godkendt af regionsrådet den 27. juni 2018, og udgivet på glittet
papir i efteråret 2018.
Hvordan forholder vi os som regional
udviklingsafdeling til det? Vi kan jo ikke så
godt lade skepsissen overfor glittet
papir råde, og læne os tilbage med
korslagte arme, og tænke: ”Det her kommer ikke til at leve” – især ikke fordi vi, i
Koncern HR, Udvikling, har hjulpet det
nye grundlag på vej og netop har opgaven
at hjælpe med at få det til at leve.
Både på sygehuse, bosteder og institutioner, hvor man skal styre og lede, så der
skabes værdi for borgere og patienter. Og i
stabe og administrationer, hvor opgaven er
at skabe sammenhæng mellem det
politiske og forvaltningsmæssige og det
udførende niveau.
Derfor er det en gave at erfare, at ledere
oplever det nye ledelsesgrundlag som en
både meningsfuld og frisættende ramme
for deres virke. De sætter især pris på den
del, der tager udgangspunkt i Jocelyn
Bourgeons forskning
- i det hun kalder Den nye Syntese for
Offentlig Værdiskabelse. Den nye syntese
handler om, hvordan du, som leder,
balancerer mellem ønsket om at levere
14

resultater, at nytænke, at skabe
bæredygtige løsninger og at have styr på
budgetter, lovgivning og dokumentation.
Det vækker genklang. For nogle skaber
billedet med de fire områder en klarhed
over, hvorfor offentlig ledelse er væsensforskellig fra ledelse af private virksomheder,
og det giver mere mening for dem, end fx
New Public Management. Det er også vores ledestjerne, som konsulenter.
Vores eksistensberettigelse er at hjælpe
lederne og medarbejderne i regionen med
at lykkes. Vi skal bidrage til at gøre det
lettere for ledere og medarbejdere at skabe
udvikling, mening og sammenhæng
mellem delene i vores komplekse
system - for de borgere og patienter,
regionen er til for. Når det er opgaven hvad er så vores fælles faglige fundament,
set i lyset af det nye ledelsesgrundlag?
Det fælles faglige fundament er ikke en
målbar viden og kompetence. Det er
snarere en kultur, der er båret af en fælles
vilje til at anvende vores diversitet til på
alle niveauer, hver gang – konstant at
skabe nye platforme og stilladser, som
vores kunder og samarbejdspartnere kan
klatre rundt i og udvikle sig på.

Det fælles faglige fundament er båret af
flere elementer; vores dybe forståelse for
den kontekst, vi er sat i verden for at
understøtte - et regionalt, politisk ledet

sundhedsvæsen og socialområde, solid
ekspertviden indenfor ledelse, organisationsudvikling, psykisk arbejdsmiljø,
innovation, ledelse af brugerinddragende
og datainformeret forbedring af kapacitet
og arbejdsgange, og stærke konsulentkompetencer indenfor værtskab, procesfacilitering og projektledelse.

Vis os dine fødder
- hvad du står og går på
Af Søren-Kristian Vestergaard
Specialkonsulent

H

vordan finder man et fælles fagligt
fundament for 35 medarbejdere,
som til dagligt bevæger sig rundt
– ofte alene eller to og to – i hele Region
Midtjylland? Primo 2018 besluttede vi at
igangsætte et arkæologisk gravearbejde,
hvor alle i afdelingen blev bedt om at kigge
indad - på egne overbevisninger og arbejdsmetoder. Hvad er det, du står på, og hvad
tror du på kan flytte mennesker og systemer? Hvor kommer det fra? Og hvad får du
med mig som kollega?

Et Babelstårn af forskellige sprog,
overbevisninger og metoder. Vi er nogle,
der tror på mening, processer, systemisk
tænkning, cirkulære dynamikker,
”a broader mindset” og feedback. Mens
andre er mere optagede af emergent ledelse,
rehumanisering, gruppedynamikker
og forandring én dialog ad gangen. Og så
har vi et helt tredje hold, der mere er til
advanced process management, LEAN,
forløbsoptimering og organisatorisk
oprydning.

Gad vide hvad en broget flok konsulenter og
stabsmedarbejdere – psykologer, antropologer, statskundskabskandidater, HK’ere,
sundhedsfagligt uddannede mv. – har
til fælles? Er der mon et fælles fagligt
fundament?

For slet ikke at tale om de personlige
historier om, hvor det kommer fra, dét vi
tror på. Vi har rødder i de marokkanske
bjergegne, i det vindblæste Vestjylland,
i generationskollektiver, i arbejderfamilier,
i sygehusorganisationen, i det private
Vi har alle fået lejlighed til at præsentere erhvervsliv osv.
vores “fødder” på afdelingsmøder og faglige
fora i løbet af 2018. Og det er blevet akkurat Okay, det stritter i mange retninger!
så blandet, som man kunne forestille sig.
Giver det overhovedet mening at tale om et
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fælles fagligt fundament i afdelingen?

på kultur, organisation, arbejdsgange, forløbene osv. - og omvendt. For trods sprog- og
Ja! Det mener vi, at det gør. Vores samtaler metodeudfordringerne, så står Babelstårnet
peger på en forestilling om den sammen- på et fælles fundament af engagement for
hængende og komplekse organisation, hvor de regionale enheder og medarbejdere, og
specialiserede indsatser ikke kan ses isoleret en tro på, at organisationer kan forandres.
og uden sammenhæng med andre dele i En overbevisning om, at forandring og
organisationen.
udvikling kræver god procesledelse, tværfaglige perspektiver samt mening og ejerskab
Når vi sammen fokuserer på ændringer i hos medarbejdere og ledere i organisafx de fysiske rammer, så har det en effekt tionen. Det er fundamentet, vi står på.
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Innovation

- som gnist i øjenene og blik for muligheder
Af Sofie Thordal
Organisationskonsulent

Alice: “Kunne du fortælle mig, hvilken vej jeg fantastisk løsning ét sted nemt kan blive
skal gå her fra?”
til et problem et andet sted. Vi kender og
arbejder med at omsætte både teoretisk og
Filurkatten: “Det afhænger af, hvor du skal hen.” praktisk viden om innovation for at tage de
næste kloge skridt.
Alice: “Det ved jeg faktisk ikke.”
Innovationsarbejdet i Koncern HR,
Filurkatten: “Så betyder det ikke noget, hvilken Udvikling handler i høj grad om at skubbe
vej du vælger.”
til kultur i organisationen – at skubbe til
det, der sker i og mellem mennesker, når
(Fra ‘Alice i eventyrland’)
vi står overfor det ukendte eller det, vi kun
kan ane mulighederne i. Det gør vi ved at
irkeligheden er ikke ordnet, og der være værter for netværk mellem mennesker
er ofte ikke klare årsagssammen- i Region Midtjyllands Innovationsnetværk.
hænge, når ledere og medarbejdere Det gør vi ved at være værter for fora,
agerer i en kompleks dagligdag. Et prob- hvor mennesker kan mødes om udvikling
lem ikke bare et problem, og en løsning og kreativitet på Region Midtjyllands
ikke bare en løsning. Verden ændrer sig Innovationsdag. Det gør vi ved at give det
med stigende hastighed, og vi påvirkes af og abstrakte og uhåndgribelige innovation en
påvirker hinanden på et væld af bevidste og fysisk form og et fælles sprog gennem “Skæve
ubevidste måder i alle de møder, der er
vinkler – en værktøjskasse til innovation”,
mellem mennesker.
og ved at træne ledere og medarbejdere i at
gå innovativt til deres arbejde. Det handler
Udgangspunktet for arbejdet med
ikke blot om at arbejde med at åbne op og
innovation i Koncern HR, Udvikling er udforske. Det handler i lige så høj grad om,
derfor i evig bevægelse. Vi kender langt hvordan vi får det nye og uvante til at leve
fra alle de veje, vi skal og kan gå, men vi og spredes i virkeligheden. Innovation er
prøver os hele tiden frem og bliver klogere ikke innovation, hvis det ikke skaber værdi.
skridt for skridt. Det er samtidigt en af de
centrale pointer, vi arbejder med i forhold Det, vi laver, minder om en kurators
til at klæde medarbejdere og ledere på, til arbejde – vi organiserer, konceptualiserer,
at forstå, agere i, tage ledelse af og skabe tilrettelægger og formidler innovation.
innovation og nytænkning. Vi arbejder Det indebærer en kombination af
med, hvordan man klogt kan tage vare på nysgerrighed og ydmyghed i forhold til den
dristigheden i en stor organisation, hvor en organisation, vi skal understøtte i arbejdet

V
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med innovation.
På Region Midtjyllands Innovationsdag
sætter vi for eksempel rammerne og
arbejder med at skabe et inspirerende,
legende og åbent rum, hvor der er plads til
alt muligt forskelligt, som deltagerne kunne
have lyst til at spille ind i det. Vi giver slip
på at ville styre, og arbejder i stedet ud fra
en antagelse om, at alle kan have en brik
til en andens puslespil. Vores oplevelse er,
at netop dét betyder, at deltagerne er aktivt
medskabere af dagen.
Sundhedsinnovation; forstået som
opfindelser, der løser konkrete
problemer i klinikken og skaber
forbedringer for patienter og borgere, er et
afgørende område af innovationsarbejdet i
Region Midtjylland. Eksempler på kreative
og nye løsninger indenfor sundhedsinnovation er Fremtidens Fødestue, Cetrea-tavler
og Ambuflex. I Koncern HR, Udvikling
samarbejder vi med Regional Udvikling om
opgaven omkring sundhedsinnovation – et
samarbejde der skaber stor synergi og et

spændende mulighedsrum.
Arbejdet med innovation i Koncern HR,
Udvikling er også at oversætte og omsætte
forståelser mellem mennesker på tværs af
hierarkier, siloer, sektorer og geografi.
Vi kobler os på kryds og tværs med mennesker, både i og udenfor organisationen,
for vi ved ikke, hvem der er de vigtige at
tale med. Alle kan være vigtige. Derved
er innovation i en offentlig kontekst
også anderledes end i en privat. Vi skal
løbende arbejde med at fjerne de konkurrenceprægede elementer, der kan være i
innovation og nytænkning, og i stedet bygge
på hinandens gode idéer og løsninger, med
blik for den offentlige værdi-dagsorden.
I sin kerne arbejder vi på at skabe blik for
muligheder og gnist i øjnene hos medarbejdere og ledere. Vi forsøger at komponere
og kuratere bevægelighed, nysgerrighed og
åbenhed.
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En samtale om samtale
Interview med programchef Lisbeth Kallestrup,
Aarhus Universitetshospital
Af Kasper Bjørn
Chefkonsulent

I Koncern HR, Udvikling har vi mere end
nogensinde en vigtig opgave i at hjælpe
den åbne og undersøgende samtale på vej.
Det blev tydeligt, da Kasper Bjørn ringede
til programchef Lisbeth Kallestrup, Aarhus
Universitetshospital for en kort samtale
om den samtale, der afspejler og præger
udviklingen på regionens hospitaler.

og vi skal finde nye løsninger sammen også med nye partnere, f.eks. patienterne
og frivillige. Men vi har ikke helt nok af de
samtaler.”

Jeg spørger, hvad det betyder.
Lisbeth fortsætter: “Det ved du godt. Der er
et pres alle steder, som udfordrer tilliden.
Altså, forhandling fylder mere, og den
“Hej Kasper” siger Lisbeth Kallestrup.
undersøgende dialog er presset. Det er i hele
Jeg når ikke at præsentere mig.
det politiske miljø og rundt om os, og det
“Godt at høre fra dig, hvad så?” (Jeg har haft smitter af. Det er også hos os på hospitalet”.
opgaver hos hende, da hun var centerchef
på Aarhus Universitetshospital). Jeg siger Jeg spørger hende, om det er anderledes,
hej og spørger, om hun har syv minutter til end den gang, jeg først arbejdede sammen
at hjælpe mig med et par spørgsmål.
med hende for seks-syv år siden. Lisbeth
svarer hurtigt: “Ja. Markant. Men der er
Lisbeth har syv minutter. Måske også lidt også meget i spil lige nu, også regionalt og
mere. Jeg fortæller, at jeg vil snakke med nationalt. Der er et nyt regionsråd, og der
hende om den ånd, der præger samtalen er folketingsvalget. Og den reform, vi veni vores “system” for tiden. Hvordan er ter på: Måske bliver hele konstruktionen
samtalen? Hvad oplever hun?
ændret? Du ved, når ægtefællen overvejer
Lisbeth holder en lille tænkepause. “Vi har at gå, så er det jo netop, at man skal have
en række vigtige samtaler om at få tingene samtalen. Den åbne samtale. Men det er
til at køre på et nyt hospital. Det fylder. også der, man ikke tør. Så forhandler man.
Hvad kan vi gøre, så patientens behov kan Det er et paradoks.”
komme først? Hospitalet blev planlagt for
mere end 10 år siden, og udviklingen har Jeg siger, at det kender jeg heldigvis ikke. Jeg
nogle steder overrasket”. Jeg afbryder hende spørger, om Lisbeth tror, at vi, der arbejder i
og spørger, om hun ikke er ved at give mig systemet, reelt kan påvirke ånden i samtalen.
det pæne svar. “Ja... jo”, siger hun og fortsæt- Altså med vores værdier og etik, indefra og
ter efter en kort tænkepause: “Altså, vi har ud? Eller er strukturer, incitamenter og det
brug for samtaler, der anerkender, at vores ydre pres stærkere? Lisbeth tænker højt:
fælles opgave er meget kompleks,
“Hmmm jeg tror på, at vi skal holde fast i
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samtalen og samskabelsen. Det skal være
en kultur, og vi kan ikke undskylde os med
‘forkerte’ strukturer og incitamenter. Det
kan vi bare ikke.”.

Jeg vil til at sige tak, men Lisbeth fortsætter:
“Kasper, det er altså pisse komplekst. Der er
ikke nogle quick fixes. Vi SKAL holde fast i
den åbne, udviklende samtale - det er den
eneste vej. Og I skal holde ved. Der har I en
Jeg synes, det lyder som om, det er noget vigtig opgave. Det skal du skrive til dine kolLisbeth helt grundlæggende har besluttet leger”. Det lover jeg også.
sig for at tro på. Jeg spørger, om det er
rigtigt. “Ja da!” siger hun med eftertryk og Lisbeth siger tak for, at jeg ringede og tak
spørger, om det da ikke også gælder for mig. for hjælpen, før jeg når at sige det samme.
Jeg synes også, det var en god samtale. Vi
Jeg siger, at det var nemmere, da vi bare brugte mere end syv minutter. Og med hensnakkede om hende. Der er også gået syv syn til Lisbeths spørgsmål, så er svaret ja; det
minutter nu. Jeg spørger hende, hvordan gælder også for mig.
hun synes ånden har været i vores lille
samtale. “Jeg synes, der har været åbenhed
og tillid. Kæmpe tillid. Men du skal sende
mig det, du skriver, til gennemlæsning”,
svarer hun. Det lover jeg.

21

Ratatosk i livets træ
Hvad vil det sige at være konsulent i
Koncern HR, Udvikling?
Af Line Hvilsted Hansen
Chefkonsulent og erhvervspsykolog

I

Koncern HR, Udvikling har vi gennem
det seneste år været sammen om, hvad
der kendetegner den gode konsulentpraksis, og hvad der ligger i rollen som organisationskonsulent.
Dette arbejde er ikke nyt for os. Dét at
være konsulent handler bl.a. om løbende
at arbejde med rollen, og hvordan den kan
skifte alt efter opgaven og situationen.
Men det er nyt, at vi gør det sammen og
deler vores personlige rejse og perspektiver
på dét at være konsulent.
Vi bekender os ikke til én teori eller
metode. Vi får legitimitet og troværdighed
gennem det, vi kunne kalde de klassiske
konsulentdyder. Det er bl.a. respekt for
dem, vi som afdeling er sat i verden for at
understøtte, fortrolighed, loyalitet, evnen
til kontraktering og re-kontraktering om
de behov kunden henvender sig med, at vi
bliver ved med at lære, at kunne facilitere
og lede processer, samt at have en
forståelse for og hensyntagen til den
enkelte kontekst. Derudover at kunne
anvende de tilgange og metoder, som
opgaven kalder på. Det er ikke ”one size
fits all”.
Et centralt element i den gode konsulentpraksis er ifølge Dahl & Granhof Juhl (Erhvervspsykologi, 2008, Vol. 6, nr.2) at træffe
kvalificerede valg mellem forskellige
måder at arbejde med organisationer på.
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Derfor er det vigtigt, at vi løbende forholder os til, hvordan vi træffer kvalificerede
valg.
Det indebærer bl.a., at vi husker os selv og
hinanden på, at vi ser verden ud fra hvert
vores perspektiv, og at vi løbende træner kompetencen til at være bevidst om
dette og kunne skifte mellem forskellige
perspektiver, for at kunne træffe kvalificerede, refleksive valg. Det at kunne skifte
mellem forskellige perspektiver giver flere
handlemuligheder og veje at gå i opgaven.
Det kan ses ud fra et patientperspektiv, et
strategisk perspektiv, ud fra ”God ledelse
og styring i Region Midtjylland” og mange
andre perspektiver.
Vi har fortalt hinanden om det, vi står på
og det vi tror på. Vi har hver især en
masse erfaringer i vores rygsæk. For at
kunne træffe kvalificerede valg trækker vi
ikke bare på egne erfaringer og viden om,
hvad der virker, men vi har løbende
sparring med kolleger og deltager i
supervisionsgrupper med hinanden.
Det skulle gerne være sådan det er at være
konsulent andre steder også, så hvad er
særligt ved at være konsulent i Koncern
HR, Udvikling i Region Midtjylland?
Det særlige som konsulent i Koncern
HR, Udvikling
Vi har brugt to metaforer for, hvordan vi

ser vores arbejde og rolle:
Vi er en ven på vejen. Vi er en ratatosk.
Vi er i fuld gang med at have samtaler om,
hvad det vil sige. Måske er det den slags
samtaler, som vi aldrig bliver færdige med,
men vi skal fortsætte med at have. Fordi de
giver mening til det, vi gør, og fordi det vi
skal, løbende ændrer sig.

på vej, så vi kan hjælpe med at skabe
sammenhæng, forberede fremtidens nye
måder at organisere sig omkring opgaven
på, og hjælpe mennesker og mening på vej.
En ratatosk er altid i bevægelse. Det er verdenen, organiseringer og vi som afdeling
også. Derfor vil dét at være konsulent i
Koncern HR, Udvikling ændre sig i forhold
til det. Det skal vi have samtaler om.
Vi ændrer verden én samtale ad gangen.

En ven på vejen
Vi ser os som en ven på vejen for ledere og
medarbejdere, der er i fuld gang med at
gøre det, vi som Region Midtjylland er sat i
verden for.
En ven kan tilbyde sparring, støtte, ny
viden og inspiration, men kan også være
nødt til at fortælle perspektiver, der ikke
er rare, men som der kan være behov for
at høre - for i højere grad at kunne lykkes
med opgaven.
Vi vil løbende forholde os til, hvad det vil
sige at være en hjælpsom ven på vejen.
Nogle gange er den bedste hjælp at gå tæt
på og tage nogle konkrete skridt sammen.
Andre gange er den bedste hjælp at holde
sig i baggrunden, og lade den anden tage
skridtene med en parathed til at tilbyde
støtte undervejs.
Ratatosk i livets træ
Den egern-lignende Ratatosk kan bevæge
sig mellem menneskene, guderne og dødsriget i Yggdrasil, også kaldet Livets Træ i
Nordisk Mytologi. Ligesom en ratatosk kan
bevæge sig mellem forskellige verdener og
bringe bud, så kan vi bevæge os mellem
forskellige mennesker, grupper, afdelinger,
organisationer og forbinde perspektiver.
Det gør vi, mens vi samtidig er opmærksomme på de tidligere nævnte konsulentdyder som fortrolighed og loyalitet. Fra
trætoppene holder vi øje med det, der er
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DIFKA

DataInformeret Forbedring af Kapacitet og Arbejdsgange
Af Lisbeth Bisgaard Nicolajsen
Chefkonsulent

I

Koncern HR, Udvikling har det
faglige fundament for procesoptimering, optimering af patientforløb,
arbejdsgangsanalyser og forbedringsdagsordenen udviklet sig til et samlet fokus på
effektiv driftsplanlægning ud fra de
bærende elementer ledelse og data.
Vi kan tilbyde driftsenhederne en
gennemgang af afdelingens driftsplanlægning, med henblik på at finde potentialer
til brug for innovation og udvikling i
afdelingen, samt til opnåelse af de krav,
som driftsenheden er stillet overfor. For at
opnå en effektiv tilrettelæggelse af driften,
har hver enhed behov for at kende til og
have overblik over antallet af patienter og
de kompetencer, der skal være til stede for
at opnå den kapacitet, der skal til for at behandle de fremmødte patienter.
DIFKA-konceptet tager udgangspunkt i
en praksisnær vurdering og analyse af den
samlede driftstilrettelæggelse i driftsenheden - med udgangspunkt i data,
ledelsesorganisering, arbejdsgange,
IT-understøttelse og arbejdsmiljø.
DIFKA-processen er opdelt i forskellige
faser:
• Kontraktering
• Praksisnær vurdering og analyse af den
samlede driftstilrettelæggelse
• 360 graders vurdering og analyse
• Implementering af potentialer
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•

Forankring og overdragelse

Kontraktering
Før igangsættelse af analysearbejdet
arbejder konsulenterne sammen med
ledelsen – bl.a. om hvilke mål DIFKA-processen skal have, og hvor mange ressourcer,
der skal lægges i arbejdet. Desuden drøftes
ledelsens risikovillighed til at være faglig
nysgerrig, og til at finde nye og bedre veje herunder gribe muligheden, når den
indfinder sig i processen. Funktionsledere
og øvrige ambassadører for projektet
indgår i en del af kontrakteringen, da disse
personer får en opgave med implementering og forankring i driftsenheden.
Praksisnær vurdering og analyse af den
samlede driftstilrettelæggelse
Efter kick-off starter den praksisnære
vurdering og analyse, hvor Koncern HR,
Udvikling er til stede på driftsenheden i to
uger. Ved denne tilstedeværelse observeres
der, indsamles data og gennemføres interviews.
360 graders vurdering og analyse
I analysearbejdet arbejdes der med følgende elementer:
• Data – analyse af afdelingens kvantitative data og en analyse og observation af
praksis (kvalitative data)
• Ledelse – ledelsesstruktur, ledernes kerne- og ledelsesopgave, mødestruktur,
samarbejdsrelationer

•

•

•
•

Organisation – mål og strategi, styringsmodel, driftsplanlægning, effektiv og
bæredygtig anvendelse af ressourcer,
samarbejdsform
Arbejdsgange – vurdering af interne
arbejdsgange, tilrettelæggelse af patientforløb internt og på tværs (evt. inddragelse af brugere).
IT-systemer – anvendelse af it-systemer,
opsætning og sammenhæng, digitalisering
Arbejdsmiljø og trivsel – arbejdsglæde,
trivsel og motivation, balance mellem
krav og ressourcer generelt og lokalt

Koncern HR, Udvikling har erfaringer
fra flere driftsenheder med brug af DIFKA-konceptet. En af styrkerne i konceptet
er, at samarbejdet mellem driftsenheden
og Koncern HR, Udvikling foregår over en
længere periode, ofte 1/2 til 3/4 år, hvor der
er fokus på helheden i afdelingen. Det
giver grobund for forankring og fastholdelse af nye vaner.
DIFKA-konceptet understøtter Region
Midtjyllands ledelsesgrundlag i forhold til
målopfyldelse, ordentlighed, nytænkning
og bæredygtighed.

Implementering af potentialer
Hele projektet understøttes med en professionel projekt- og procesledelse internt og
fra Koncern HR, Udvikling. I projektforløbet vil der være løbende implementering
af identificerede forbedringer, og implementeringen tager udgangspunkt i IHI’s
forbedringsmodel.
Forankring og overdragelse
I denne fase vil ledelsesopgaven gå i
retning af fastholdelse af fx ændrede
patientforløb, fastholdelse af nye arbejdsgange, ny mødestruktur og eventuelt
organisering. I overdragelsen ligger også,
at driftsenheden selvarbejder videre med
eventuelt datamodeller til opfølgning på
den effektive driftsplanlægning, hvorfor
der eventuelt kan være behov for
kompetenceudvikling i planlægning og
styringsmodeller.

Figur 1
Figuren illustrerer afdelingens daglige drift
og de elementer, der påvirker den daglige drift

Vi ser DIFKA-konceptet som en styrkelse af
helhedsorienteret, effektiv
driftsplanlæggelse i driftsenheden.
Konceptet kan sammenlignes med Leavitt’s
model for organisationsanalyse, som
illustrerer den gensidige afhængighed mellem struktur, personer, opgaver og teknologi.
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Psykisk arbejdsmiljø –
fra lovgivning til lyst og læring
Af Therese Aalborg Grupe
Organisationskonsulent og erhvervspsykolog

O

mtrent 25 % af vores opgaver
falder inden for det felt, vi med
en overordnet betegnelse kalder
psykisk arbejdsmiljø. Det handler om alle
de forhold, som har betydning for, om og
hvordan vi trives på jobbet. I den rivende
hast hvormed arbejdspladser ændrer sig,
ændrer forståelsen af psykisk arbejdsmiljø
sig også. Da man i 1980’erne begyndte at
tale om begrebet, var ét tema, om kravene
på arbejdet matchede den indflydelse, de
ansatte havde på udførelsen af arbejdet.
Det er stadig et væsentligt tema, men i
takt med overgangen fra industriarbejde
til service- og vidensarbejde, er det andre
emner, der dominerer debatten: ”Giver det
mening?” – er ét af de centrale spørgsmål
i den mere værdibaserede tilgang til vores
arbejdsliv i dag.
Lovgivning og håndtering af problemer
Man kan opstille et bredt kontinuum af
opgaver, som vi arbejder med inden for
feltet. I den ene ende har vi lovgivningens
krav om et sikkert og sundt arbejdsmiljø.
Her handler vores rådgivning blandt andet
om at give sparring og hjælp til ledelse og
arbejdsmiljøgrupper om, hvordan de
håndterer problemer i det psykiske
arbejdsmiljø, der kan udsætte de ansatte
for risici. Det kan fx være, hvis sygefraværet
er stigende, hvis Arbejdstilsynet har givet
et påbud, eller hvis der er konflikter på arbejdspladsen. Her er fokus på håndtering
af problemer.
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På lovgivningssiden er der bevægelser hen
imod strammere og mere konkret regulering af området. Således er der ultimo 2018
tilføjet begrebet ”krænkende handlinger”
til de faktorer, der kan udløse påbud fra
Arbejdstilsynet. Hermed tydeliggøres det,
at arbejdsgiver også har pligt til at
forebygge de krænkende handlinger, som
ikke har mobningens karakter, og som udgør en risiko for fysisk eller psykisk
helbredsforringelse. Det kan handle om,
at én eller flere ansatte ved gentagne
lejligheder får at vide, at de er ”dumme og
uduelige” eller udsættes for lignende
nedværdigende udtalelser.
Forebyggelse
På den midterste del af vores kontinuum
kan vi blive kontaktet af arbejdspladser,
der står foran fx fusioner eller flytninger,
som de erfaringsmæssigt ved kan få
indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø.
Her er fokus på forebyggelse. I disse år
taler vi med rigtig mange arbejdspladser
om deres interne kommunikation og
kultur: Både den kultur, de aktuelt har –
og den, de ønsker at skabe. Vores
antropologer fortæller i øvrigt, at kultur
ikke er noget, vi har. Det er noget, vi gør!
Lyst og læring
I den anden ende ser vi opgaver, der
handler om nybrud og andre måder at
tænke og organisere sig på. Disse giver
inspiration til, hvordan vores jobs kan
tilpasse sig de mennesker, der skal udføre

dem. Her er fokus på udvikling.
Der kommer ny viden, som vi kan anvende
til at styrke og udvikle trivslen på arbejdspladser: Fx er Frederic Laloux’ beskrivelser
af ”Fremtidens organisation” fyldt med eksempler på, hvordan mennesker på
arbejdet kan udvikle sammen – herunder
hvordan de løser de konflikter, der opstår
i processen (for det gør der alle vegne!).
Inden for både hjerneforskningen og den
positive psykologi henter vi fx viden om
begrebet ”resiliens”. Resiliens er en
egenskab, vi kan træne og anvende, både
som enkeltpersoner og i arbejdsfællesskaber, når vi skal ruste os til at komme godt
igennem forandringer.
Hvordan går vi til opgaverne?
Der er heller ingen ”one-size-fits-all”, hvad
angår opgaverne om psykisk arbejdsmiljø.
I kan møde os på mange måder og i flere
roller: Når Arbejdstilsynet rasler med
sablen”, kan vi møde jer som rådgiver og
som ”controller” – det vil sige når vi følger
op på, om I gør, hvad I siger – og om det
har en effekt.

I forebyggelses- og udviklingsprocesser kan
vi fungere som sparring i ”værkstedet”. Vi
kan facilitere gruppeprocesser eller lave
oplæg til inspiration for det, I som arbejdsplads har fokus på. Vi bidrager til processer
med en høj grad af involvering, fordi vi
tror på, at ejerskab rykker.
Ledelsen er vores primære rekvirent i
opgaverne. Vi har alle et ansvar for det
psykiske arbejdsmiljø – ”vi er hinandens
psykiske arbejdsmiljø” – men når der er
behov for at arbejde med det, kommer vi
kun godt i vej med ledelsens fokus og opbakning.
Vi er nysgerrige på, hvad der henholdsvis
”trykker og rykker” hos jer. Vi er derfor i
værkstedet, hvor vi arbejder med, hvordan
vi kan invitere jeres stemmer ind i vores
forståelse af ”psykisk arbejdsmiljø”. For det
er jo jeres arbejdsliv, det handler om.

Når vi rådgiver om
sygefraværsproblematikker, kan det både
ske som forløb for hele arbejdspladsen,
for grupper af nøglepersoner eller som
sparring til ledelsen.Vi kombinerer ofte fagligheder, da nogle opgaver har et
dobbelt fokus: Når det psykiske
arbejdsmiljø påvirkes af for mange opgaver
og for få ressourcer, kan vi ikke løse det ved
blot at trække på vores psykologiske viden.
Derfor inviterer vi her vores kolleger med
ekspertise indenfor datainformeret forbedring af kapacitet og arbejdsgange med på
banen.
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Tiltag og
nybrud
i 2018
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Året der gik 2018
Af Karen Ingerslev
kontorchef KHRU

2018

var et
begivenhedsrigt år, både i
Region Midtjylland og for Koncern HR,
Udvikling. Omorganiseringer, indflytninger,
besparelser, overenskomstforhandlinger og
reformvarsler har skubbet til såvel rammer
og vilkår, som hvad medarbejdere og ledere
skal kunne for at lede, udføre, udvikle og
nytænke det daglige arbejde med patienter
og borgere.

digitalisering. Erhvervsfremmeområdet er
ændret, hvilket har betydet en velkommen
oprustning i forhold til sundhedsinnovation i Regional Udvikling. Alt sammen har
stor betydning for vores arbejde i Koncern
HR, Udvikling. Vi har skruet op for vores
bidrag til målbillederne ”et sundhedsvæsen
på patientens præmisser” og ”et socialområde med borgeren som aktiv medborger”,
samt for ambitionerne om at skabe sammenhæng og lighed. Og så har afdelingen
Vi glæder os over kvaliteten og varigheden fået ”en lille ny”, som du kan læse om i dette
af mange stærke samarbejdsrelationer om magasin. Navnet er DIFKA.
projekter, programmer og forløb, at have
indgået i spændende samarbejder og sat nye Vi har oplevet stor efterspørgsel på vores
projekter i søen, som du kan læse mere om kompetencer og ydelser - og forventer, at
i denne lille årsrapport.
regionens ledere og medarbejdere også i
2019 vil stå med udfordringer og muligheder,
Regeringen ønsker en styrket digitaliser- som gør, at de gerne vil samarbejde med os.
ing af den offentlige sektor. Offentlige
ledere i Danmark har fået anbefalin- Du kan her i årsrapporten læse om nogle af
ger fra Ledelseskommissionen. Aarhus de tiltag og nybrud, vi har været en del af i
Universitet har fået Kronprins Frederiks 2018. Du får 2018 i Koncern HR, Udvikling
Center for Offentlig Ledelse. Region i tal og endelig en mulighed for at se med,
Midtjylland har fået et nyt grundlag for når vi peger frem imod nogle af de spængod ledelse og styring. Koncernledelsen dende initiativer, der venter i 2019.
har defineret fire spor for transformationen af sundhedsvæsenet, med fokus på Når det er sagt, ved vi godt, at noget af det,
akut og ambulant aktivitet, medicin og du ikke får med her i årsrapporten, er det
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allermest vigtige, nemlig dét vi gør mest af;
at understøtte ledere og medarbejdere hver
dag i at løse og udvikle deres arbejde med
regionens borgere bedst muligt.
Du kan følge os på LinkedIn og tilmelde dig
vores nyhedsbrev.
Tak for i år. Vi ser frem til samarbejdet i
2019.
Karen Ingerslev
Kontorchef
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Konferencer
•

På Patientens Præmisser (200 deltagere)

•

Fælles lederdag for afdelingsledere, koncernledere og direktion (250 deltagere)

•

Region Midtjyllands Innovationsdag
(400 deltagere)

•

Environmental Conference of the Regions
of Europe (ENCORE), i samarbejde med
Regional Udvikling

Lederprogrammer
•

Hospitalsapoteket

•

Regionshospitalet Randers

•

Wildcards
- ledelse afudvikling og Innovation

•

Forbedringsledelse

•

AUH, Psykiatrien

Strategiarbejde
•

Regionshospitalet Randers
- Ildsjælenes netværk
- Udviklings- og innovationskultur 		
(265-275 klinikere, 10 fra adm.)

•

Undersøgelse af digital ledelse og læringsdesign for Ledelse i Digitalisering, i
samarbejde med Koncern IT, med støtte
fra Sundheds- og Ældreministeriet

•

AUH Psykiatrien en plan for stærkt
psykiatri

•

RKKP strategiproces
- Fx workshops for interessenter (65-80
deltagere)

•

Strategiproces for sundhedsinnovation
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På Patientens Præmisser
•

Udvikling af patientinvolverende faglighed

•

Kortlægning og potentialer i
fusionen, Røntgen og Scanning AUH

•

Støtte til Hammel Neurocenter i forbindelse
med om- og reorganisering

•

Projekter omkring patientinddragelse i
praksis, Hospitalsenhed Midt – i samarbejde med Koncern Kvalitet, Defactum

•

Udvikling af ”gå med” – feedback-kulturen
– øge fokus på På Patientens Præmisser,
Hospitalsenhed Midt – Mave Tarm kirurgisk afsnit

•

Udvikling af patientoplevet kvalitet

•

Ref leksionsrum (i samarb ejde med
Fysioterapien Midt)

Talentstrategi
•

Ledertalentudviklingsforløb
for Afdelingslæger (LEAF) (23 deltagere)

•

Talentudviklingsforløb Regionshospitalet
Randers
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Innovation
•

“Skæve vinkler – en værktøjskasse til
innovation” til understøttelse og facilitering af innovationsprocesser

•

Masterclasses med fokus på digitalisering
og borgerinddragelse

•

Innovationskurser om alle faser af innovationsprocessen - udbudt i samarbejde med
INNO-X Healthcare, Aarhus Universitet,
Health

•

Opfølgning på kortlægning af internt
og eksternt økosystem for sundheds- og
procesinnovation – i samarbejde med
Regional Udvikling

•

Udviklingsmøder i Region Midtjyllands
tværgående innovationsnetværk

Nybyggerier og fusioner
•

Understøttelse af flytninger
- Aarhus Universitetshospital
- Hospitalsenheden Horsens
- Hospitalsenhed Midt

•

Kurser for arbejdsmiljøgrupper og TR,
AUH
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Forbedringsledelse
•

Understøttelse af det nationale ledelsesprogram
- Masterclass

Nationale projekter
•

Projekt Ledelse af Borgerinddragelse –
hvad gør lederen i praksis (Væksthus for
Ledelse, DSR og KL)

•

Projekt ”Kære medarbejder” (Væksthus
for Ledelse)

•

Digitalt samarbejde om komplekse
patientforløb, i samarbejde med Koncern
IT, Center for Telemedicin

MED
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•

E-læringsmodutil MEDgrunduddannelsen

•

Pick & Mix kurser for MEDudvalg.

Stab for direktion og ledelse
•

Videreudvikling efter
koncernledelsesudviklingsforløbet

•

Udarbejdelse og implementering af nyt
ledelsesgrundlag

•

Regionsrådets sigtelinjer

•

Direktionen debat

Udvalgte opgaver
•

Koordinatorforløb, AUH

•

Forbedringsindsats i Patologi, AUH –
analyse af flow, data og ledelsesstruktur

•

Ambulatorielogistik, Koncern IT

•

Design og afvikling af
temadage i Præhospitalet, i samarbejde 		
med Center for Kompetenceudvikling

Samarbejdsprojekter
•

Forskningssamarbejde mellem Region
Midtjylland og Aarhus Universitet,
Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse (Ledelse af
Organisatorisk Sammenhæng (LEOS))

•

Masterclasses, i samarbejde med Center
for Kompetenceudvikling

•

Projektledelse af Implementeringsprojekt
Arbejdstidsplanlægningssystem, i
samarbejde med Koncern HR, Stab

•

Fagpilotuddannelsen i samarb ejde
med Psykiatri og Social, Institut for
Kommunikation og Handicap

37

Udgivelser
•

Artikel: Erfaringer fra flytninger på
hospitaler, Tidsskrift for Dansk Sundhedsvæsen
(94. årgang 4/2018)

•

Artikel: Ledelse på Tværs, Tidsskrift for Dansk
Sundhedsvæsen (94. årgang 1/2018)

•

Bogudgivelse: ”Den Resiliente Organisation” af
Line Hvilsted (skrevet sammen med Andreas
Granhof Juhl)

Tværsektorielt
•

Randers Klyngen – facilitering og oplæg

•

Aarhus Klyngen –udviklingsdøgn

•

Borgerdesign - ejes i 2018-19 af Region
Midtjylland og Aarhus, Silkeborg, Skive
og Viborg Kommune

DIFKA
•

Datainformeret forbedring af kapacitet og
arbejdsgange (DIFKA) Gennemgang af afdelingernes driftsplanlægning mhp. at finde
potentialer til brug for innovation og udvikling
i afdelingen
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Dagens grin
Af Dorte Madsen
Organisationskonsulent

40

&

Af Kasper Bjørn
Chefkonsulent
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