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Agenda

1. Hvordan skaber vi sammen et sundhedsvæsen, der 

opleves sammenhængende på tværs af sektorer?

Erfaringer med Fælles mål – fælles ledelse – fælles økonomi

2. Hvordan kommer vi fra visioner til virkelighed?

Erfaringer med kvalitetsledelse drevet af passion og data

Borgernes sundhedsvæsen 



Kort film med pårørende Lone

https://video.rn.dk/secret/35525388/70ba7fcdccdb76df6b80ba032066594c


Data, som driver for forandring
Borger xx har 72 indlæggelser på 2 ½ år. Multisyg, høj comorbiditet, angst…



To patientforløb har på 4 mdr. haft et samlet ressourcetræk 

på 800.000,- (ca. 2/3 Aalborg Universitetshospital og 1/3 Aalborg Kommune)

➢ Har vi råd til ikke at tænke nyt?

➢ Har vi råd til at ikke at bryde sektorgrænserne ned?

➢ Har vi råd til ikke at sætte ambitiøse mål på tværs af vores 

sundhedsvæsen?

Omkostninger   (data, som driver for forandring…)



Fælles mål, fælles ledelse, fælles økonomi

Vi vil sammen stoppe unødvendige 

(gen)indlæggelser……

- Og arbejde for at forbedre det, som ikke fungerer i 

sektorovergangene



• Vigtige ambitioner og visioner fra direktionerne - på tværs!

• Forbedringsprojekt – står på viden fra praksis

• Tillid og indflydelse til patienter, pårørende, medarbejdere og ledere 

genererer engagement og motivation

• Design af sociale processer skaber forankring og forandring

Fælles mål, fælles ledelse, fælles økonomi



• Tværsektoriel projektledelse

• Tæt samarbejde med og involvering af PLO

• Patient- og pårørende inddragelse

• Feltarbejde og audit, som redskab til læring og fælles 

vidensgrundlag

• Data, tillid og respekt!

• Forbedringsprojekt

Kort om projektet



• Målrettet anvendelse af sygeplejefaglige ressourcer 

➢ som svar på patienternes og lægernes behov for høj faglighed og kontinuitet i komplekse forløb

• Tilsyn af patienter i kommunen ved medicinske/geriatriske læger 

➢ som svar på de praktiserende lægers og sygeplejerskernes behov for sparring i komplekse forløb

• Direkte og rettidig kommunikation, via telefon og print af journal

➢ Som svar på at IT systemerne er rigide og ikke imødekommer medarbejdernes reelle behov i akutte situationer 

• Etablering af tværsektoriel lærings- og forbedringsenhed

➢ Som svar på, at de bedste og mest realiserbare løsninger findes, når medarbejdere og ledere sættes fri

➢ Som svar på behov for fælles læring og fokus på medarbejdernes og ledernes evne til at skabe forandringer

➢ Som svar på, at der er behov for at vi på tværs af sektorerne, smidigt og kontinuerligt at samarbejde 

om at skabe kvalitet for borgerne

Prøvehandlinger



Driftsledere

Chefniveau

TOP-
ledelsen

Kvalitetsledelse – fra visioner til 

virkelighed
med medarbejdernes motivation, som driver

Lyt til medarbejdernes drømme 

og faglige ambitioner

Læring, mening og 

motivation DATA og fortællinger



• Kvalitetsledelse der bygger på viden (feedback og data)

• Feedback loop med viden og meningsdannelse 

• Opbygning af kapabilitet

• Systematisk brug af forbedringsmodellen

• Håndholde ”det” og ”dem”, der skal håndholdes (Servant Leadership - Go 
slow to go fast )

• Skaber lokal læring og adfærdsændring via læringsteam og auditering

• Bottom-up – vi gør det og har gjort det… istedet for at snakke om det!

Møder organisationen i øjenhøjde og arbejder med:

Kilde inspiration:

Dr. Deming’s System of Profound Knowledge

The Improvement guide, Kap. 4 



Et paradigmeskifte? 

Før

Kick off møde = 
implementering er i
hus

Nu

Sociale læreprocesser
på individ og
organisatorisk niveau



Forståelse af kvalitetsarbejde, som:

• Kulturforandringer på flere niveauer

• Kompetenceudvikling

• Læring

Forbedring = ændring af praksis og adfærd

Mening

Fag-
identitet

Fælles 
sprog

Sociale
processer

PRAKSIS

Frit efter Etienne Wenger:2004



• Ledelse – ledelse og ledelse….

• Opbygning af evner/kapabilitet på forskellige niveauer i organisationen 

• Tillid og tålmodighed kombineret med den kloge brug af data

• Satsning på implementerings-muskler = topprioriteret 

Facilitering af kvalitetsarbejde



• Manglende synkronitet i hvad der fokuseres på ledelsesmæssigt fra

topledelsen og ned. Det lederen føler sig målt på vil den enkelte rette sin 

ledelsekraft i mod! 

• Hullet mellem, hvor den enkelte medarbejder er og hvor top ledelsen, tror de 

er! 

• Manglende forståelse af, at implementering i store organisationer tager 

laaang tid

• Manglende forståelse af, hvilke aktiviteter der giver læring og forandring

Dilemmaer og barrierer



- Fortællinger som passions-drivere 

koblet med data

- Tillid og respekt – vi går vejen sammen

- Løsninger – skabt af klinikere

Erfaringer – der har rykket ☺



• Nytænkning om ledelse på tværs:                                       

Fælles ledelse - Fælles mål - Fælles økonomi og Fælles læring

• Ledelse med hjertet

• Ledere, der viser stærk vilje for at skabe et bedre og mere 

sammenhængende sundhedsvæsen

• Ledere, der målrettet driver forbedringer via data 

• Fastholdelse, som kræver at der lyttes reelt til medarbejderne 

og deres motivation for at skabe et bedre sundhedsvæsen 

Hovedpointer – fremtiden kalder på:



Tak for opmærksomheden


