
12. oktober 

Chefteamindstilling: Implementering og forankring af strategiske indsatser 

Den 5.oktober 2017, Strategi og Udvikling  

Baggrund: 
I foråret mødtes chefteam og direktionerne to formiddage med særligt fokus på implementering og foran-
kring af den nye direktionsmodel. På møderne blev tænkningen bag ”Ledelsesteam gentænkt” anvendt og 
gav en ramme til at tale om, hvordan vi imødekommer nutidens kompleksitet og behovet for at skabe fæl-
les kurs, koordinering og commitment (KKC). Begreberne fra KKC kan bidrage på tværs af Sundhed og 
Omsorg, når vi skal implementere og forankre strategiske indsatser. Derfor har CT inviteret kontorchefer 
og Sundheds ledelsesteam med den 27. oktober og ændret temaet til Implementering og forankring af 
strategiske indsatser.  

HR indstiller, at Chefteamet: 

• Godkender programmet og chefteamets rolle på dagen. (Se bilag med program) 

• Prioriterer outcome for dagen 
 

HR har følgende bud på outcome fra den tredje og sidste dag i denne proces: 
1. Handleplan med ansvar: Efter mødet er de forskellige ledelsesteams forpligtigede på at aflevere 

handleplaner til CT, så man kan følge op på det videre arbejde ved relevant mødefora fx det strategi-
ske møde i 2018, der skal være et ”Kvartalsmøde på tværs” jf. ny mødestruktur 

2. Tilbageløb til chefteamet, der forholder sig til næste skridt: Kvalitativ opsamling fra dagen, der afleve-
res til Chefteamet. På det efterfølgende KURS-møde drøfter CT, hvad det kræver af videre handling 

3. Andet? 

Effekt og målopfølgning: 

På de første to dage har målet primært været at understøtte de nye direktioner i at lykkedes med at skabe 
kurs og koordinering i lokalområderne, og på den fælles bane. Den 19. maj på direktionsmøde blev der 
truffet beslutning om en ny mødestruktur for chefer, samt ny netværksstruktur for ledere og forstandere. 
Begge vil blive fulgt og evalueret i foråret 2018. Derudover udarbejder HR i fællesskab med Ledelsesse-
kretariatet et årshjul, der giver overblik og bidrager til sammenhæng mellem det strategiske arbejde og 
mødeaktivitet. Oplægget indgår i chefteamindstilling 12. oktober 2017 vedr. strategiske møder i 2018. 
Den 27. oktober vil vi samle trådene fra forårets arbejde, ledertræf og kigge fremad mod næste skridt. Di-
rektionerne og cheferne vil dele erfaringer og status både fra den lokale og den fælles bane, og cheftea-
met vil trække væsentlige must win battles frem.  
Den samlede effekt er, at chefteam, direktioner og kontorchefer samlet øger Sundhed og Omsorgs imple-
mentering og forankringskraft af vores strategiske indsatser. Udkommet skal kobles med den igangvæ-
rende proces om et fælles måloverblik.  

 
Implementering: 
Gennem processen har områderne været inddraget i planlægningen af dagene. Alle direktioner arbejder 
lokalt med kurs, koordinering og commitment som en vej til at omsætte strategi og implementere og foran-
kre strategiske indsatser. Efter den 27. oktober vil vi have et vedvarende fokus på Sundhed og Omsorgs 
implementerings- og forankringskraft både på den lokale og den fælles bane. Den nye mødestruktur og 
særligt de strategiske ledermøder skal understøtte organisationens evne til at omsætte strategien til kon-
krete indsatser og sikre en stærk forankring af disse så tæt på borgeren som muligt.  
 
 
Skriv præcise datoer (f.eks. ”inden 15. feb.” i stedet for ”primo 2017”) 

 

Kommunikation: 
Hvis vi skal lykkes med en stærk implementering og forankring af strategiske indsatser, er det afgørende, at 
cheflagene i Sundhed og Omsorg er opmærksomme på den strategiske ledelseskommunikation. 
Der vil derfor løbende blive kommunikeret via Chefteamets 5 min, og efter behov i forlængelse af de omtalte 
nedslag. 
Dette punkt koordineres med Kommunikation. 
 
Derudover vil ledelseskommunikation indgå som en del af chefsporet, som er under udvikling. 
Endelig er der 3 konkrete tilbud i Ledersporet udbudt af Kommunikation. Erfaringer og effekt evalueres af Kom-
munikation og vil løbende blive fulgt og samlet op af HR som en del af den samlede effektevaluering af Leder-
sporet. 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: 

    

Ansvarlig/Navn: Birgitte Holbech/Eva Tersbøl 

Deltager på mødet: Birgitte Holbech 41855180/Eva Tersbøl 41855153 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget x Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

Kirstines udviklingspulje 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

55.000    

Budgettet dækker udgift til ekstern konsulent på de tre formiddage.  
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Status fra områderne (og 
kontorchefer) afleveres 

Chefteammøde Ledertræf     CT-Indstilling 
                     

Implementering og foran-
kringsdag  

Evaluering af mødestruk-
tur Opfølgning 

Strategisk møde 



Referat: 

Chefteamet  

• Drøftede og godkendte programmet og chefteamets rolle på dagen  

• Drøftede outcome for dagen. 

 

Programmet tilføjes mere omkring sammenhængskraften som afrunding på dagen.  

 


