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Konference: Innovation og samarbejde på tværs af fag og 
sektorgrænser 
 
Mandag den 7. december 2015 på Centralværkstedet i Aarhus 
 
Vores sundhedsvæsen er under pres og det er blevet tydeligt, at vi er nødt til at gentænke 
måden, hvorpå vi leverer sundhedsydelser til borgerne. Innovation og samarbejde på tværs af 
fag og sektorgrænser er nøgleord, men kan også være en svær disciplin i praksis.  
 
Så hvordan lykkes vi med at gentænke sundhedsydelser radikalt på tværs af grænser?  
Hvad betyder det for ledere, medarbejdere og for organisationerne?  
 
Kom og hør mere, når Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation og 
Center for Offentlig Innovation inviterer til konference om innovation på tværs af fag og 
sektorgrænser. 
 
Task Force for Nære Sundhedstilbud og Sundhedsinnovation har gennem de seneste 3 år 
igangsat og støttet en række store og mindre tværsektorielle innovationsprojekter på 
sundhedsområdet i Region Midtjylland. Målet har været at finde radikalt anderledes løsninger 
på de udfordringer, som kommuner og regioner står overfor på sundhedsområdet. På 
konferencen vil du blive præsenteret for de erfaringer og resultater, som flere af projekterne 
har høstet. Konferencen byder samtidigt på oplæg fra toneangivende forskere og 
videnspersoner på området. Konferencen byder også på muligheden for på udvalgte sessioner 
at dykke dybere ned i udfordringer, problemstillinger, potentialer, læring og løsninger i det 
konkrete arbejde med tværsektoriel innovation. 
 
Er du i målgruppen? 

Konferencen henvender sig til beslutningstagere, ledere og udviklingsmedarbejdere i 
kommuner, regioner, på hospitaler og i private virksomheder. 
 
Program og tilmelding: 

Se program og tilmeld dig her senest den 23. november 2015. 
Pris 500 kr. (deltagelse efter ’først til mølle’) 
 
Task Force for Nære sundhedstilbud og Sundhedsinnovation er nedsat af Region Midtjylland i 
et samarbejde med kommuner og en række faglige organisationer. 

 

Konference 
Innovation og samarbejde  

på tværs af fag og sektorgrænser 
 

Kontaktinfo: Nære Sundhedstilbud, Sanne.Lagerstedt@stab.rm.dk eller tlf. 7841 2210

http://www.sundhedsaftalen.rm.dk/konferencer-og-temadage/kommende/konference-innovation-og-samarbejde---7.-dec.-2015/
mailto:Sanne.Lagerstedt@stab.rm.dk
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PROGRAM FOR KONFERENCEN 
Mandag den 7. december 2015 
Centralværkstedet, Værkmestergade 9, 8000 Aarhus C 
 
8.30-9.00 Ankomst, registrering og morgenmad 

 
9.00-9.30 Velkomst  

Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen, Region Midtjylland  
og kommunaldirektør Niels Aalund, Horsens Kommune 
 

9.30-10.00 Tværsektorielt samarbejde og samarbejde – hvordan ser det ud fra 
en privat virksomheds perspektiv?  
Udviklingsdirektør Anders Goul Nielsen fra Systematic 
 

10.00-10.30 Når gode incitamenter spænder ben – bagsiden af puljer og nyheder 
Pia Gjellerup, Centerchef ved Center for Offentlig Innovation 
Innovation består i at gøre noget nyt. Det kan være svært at drive frem, for 
gentagelse af det velkendte er enkelt, og det er det, der forventes. 
I en sektor med mange udøvere og endnu flere interessenter er rutiner en styrke. 
Men rutiner forfalder, og nogle gange spærrer de for bedre løsninger. Derfor 
efterspørges innovation. Puljer skaber fokus på et mål og handling for at nå målet. 
Nyheder driver anerkendelse og 
udbredelse. Men puljer og nyheder har også en bagside. 
 

10.30-11.00 Pause 
 

11.00-12.00  Sessioner 
 

 Hvilke konkrete udviklingsværktøjer kan vi anvende, når tiden er 
knap og resultaterne er nødvendige?  
Jacob Høj Jørgensen, ph.d., Delendorff Advisory  
Deltagerne præsenteres på en anderledes og praksisnær måde for en række hands-
on udviklingsværktøjer, der er afprøvet og anvendt i nyligt gennemførte 
tværsektorielle udviklingsprojekter under Task Force. Værktøjernes praktiske 
anvendelse gennemgås, så deltagerne efterfølgende har en forståelse for deres 
udformning, relevans og effekt og således kan tænke dem direkte ind i deres næste 
udviklingsprojekt. 
 
På vej mod en forløbsbaseret ledelsesorganisering 
Janne Seemann, professor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg 
Universitet  
Oplægget omhandler en ambitiøs forandringsproces på Aalborg Universitetshospital, 
som er et led i Region Nordjyllands omfattende reorganisering af regionens 
sygehuse/sundhedsvæsen. Visionen er at skabe et patientorienteret hospital, der er 
organiseret omkring sammenhængende patientforløb og indgår i et integreret 
sundhedssystem. Erfaringer fra de to første år beskrives og analyseres bl.a. via flg. 
stikord: fagprofessionelle bastioner, fokus på kontrol med eget arbejde, nye 
samarbejdsrelationer, diskrepans mellem forventninger og handlemuligheder, 
hæmmende og fremmende faktorer. 
 
At lede på tværs – udfordrende og nødvendigt 
Anders Kjærulff, direktør for Kultur og Sundhed i Holstebro Kommune, 
Annemette Digmann, afdelingschef ved Innovation og Forskning, Region 
Midtjylland og Per Bo Andersen, kontorchef ved HR Udvikling, Region 
Midtjylland 
Projektet har været et eksperiment på, hvordan man kan lede og organisere sig på 
tværs af sektorer og faggrupper i forhold til at skabe rammerne for det integrerede 
patientforløb.  
Efter oplægget får deltagerne lejlighed til dialog med Anders Kjærulff, Annemette 
Digmann og Per Bo Andersen 
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12.00-13.00 
 

Frokost 

13.00-13.40 Projektresultater på tværs af fag og sektorgrænser  
3 projekter under Task Force for nære sundhedstilbud og 
sundhedsinnovation præsenterer deres projekter og resultater 

  
Fælles servicecenter for telesundhed 
Hvordan lykkes vi med telemedicin i stor skala? Hvordan overkommer vi 
sektorgrænsernes snitfladeproblemstikker, når det gælder telesundhed? Projektet har 
med støtte fra Task force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation udviklet et 
koncept for et midtjysk fælles regionalt/kommunalt servicecenter for telesundhed.  

Skulder-cafe – forebyggelse af skulderskader 
Kan kommuner og hospitaler blive bedre til at samarbejde om forebyggelse og 
bidrage til at eksempelvis færre sygemeldes? Og hvad motiverer borgeren til 
forebyggelse? Hospitalet og kommunerne i ’Midt-klyngen’ har med støtte fra Task 
Force for nære sundhedstilbud og sundhedsinnovation udarbejdet et fælles koncept 
for forebyggelse af skulderskader, hvor erhvervsaktive borgere får et tilbud om viden 
og træningsøvelser, inden den dårlige skulder fører til en sygemelding.  

KOL-patient – på egne præmisser 
KOL-patienter har ofte mange indlæggelser og genindlæggelser og mange af 
patienterne er ofte utrygge. Hospitalsenheden Midt, Viborg, Skive og Silkeborg 
kommuner samt almen praksis har sat sig for at finde ud af, hvordan vi kan skabe 
bedre forløb for KOL–patienter og skabe mere tryghed. Hør blandt andet om, hvilke 
fund projektet har gjort, da de spurgte patienterne om deres oplevelser, hvilken 
læring det gav til de sundhedsprofessionelle, og hvilke konkrete initiativer det har 
affødt. 

 

13.40-14.10 Ledelse, der krydser grænser 
Annemette Digmann, Afdelingschef ved Innovation og Forskning, Region 
Midtjylland og Per Bo Andersen, Kontorchef ved HR Udvikling, Region 
Midtjylland.  
 
Hvad kræver det af ledelse, når projekter går på tværs af sektorgrænser? Annemette 
Digmann og Per Bo Andersen vil præsentere hovedkonklusionerne fra et 
aktionsforskningsprojekt, hvor de gennem et par år har observeret og analyseret en 
række projekter, der har kørt på tværs af sektorer. Hovedfokus har været på 
udfordringen med at lede horisontalt og vertikalt. 
 

14.10-14.40
   

Kaffepause  
 

14.40-15.10 Fra drift til udvikling til drift. Region Midtjyllands samarbejde på 
tværs af sektorer set udefra 
Jacob Høj Jørgensen, ph.d., Delendorff Advisory  
Med udgangspunkt i patienters oplevelser og organisatoriske findings analyserer 
Jacob Høj Jørgensen en række centrale erfaringer fra udviklingsprojekter på tværs af 
sektorer under Task Force og sammenholder erfaringerne med international forskning 
indenfor interorganisatorisk udviklingssamarbejde. På baggrund heraf udpeger Jacob 
en række opmærksomhedspunkter der kan bruges fremover i sundhedssektorens 
udviklingsarbejde på tværs af sektorer. 
 

15.10-15.30 Afrunding og perspektiver for fremtiden 
Christian Boel, Konstitueret Koncerndirektør, Region Midtjylland  

 


