
15
NOVEMBER
KL 9.30 – 15.30

LEDELSE PÅ
TVÆRS

Væksthus for ledelseinviterer til  Konference
 

9:30  Ankomst og forplejning

10:00 Velkomst
v. Martin Østergaard Christensen, stadsdirektør i Aarhus Kommune og 
Christian Boel, regionsdirektør i Region Nordjylland
Konferencier: Rune Herlin Kamstrup, KL/Komponent

10:15 LEOS-projektet
Tværgående ledelse handler grundlæggende om fælles retning (kurs), koordinering,
Involvering og kommunikation (commitment). Hør om grundelementerne og erfaringerne
fra LEOS-projektet.
v. Anders Barslund Grøn, ph.d. ved Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse og
Line Hvilsted Hansen, chefkonsulent i Region Midtjylland

11:00 Kort pause

11:15 Det at arbejde tværgående og helhedsorienteret i praksis
v. Janne Koefoed Jørgensen, programchef i Frontløbernetværket

11:45 Intro til eftermiddagens workshops
v. workshop-værterne

12:00 Frokost

12:45 Workshops og ledertræning
Deltagerne vælger én af tre workshops og arbejder med egen ledelse - se bagsiden

15:00 Pause

15:15 Opsamling på dagen
v. Jonatan Schloss, formand for Væksthus for Ledelse

15:30 Farvel og tak



Kurs 
- At etablere fælles retning forudsætter klarhed og enighed om såvel langsigtede mål og
visioner for det fælles arbejde, som for de operationelle mål på daglig basis. Under
overskriften KURS vil vi i denne workshop være sammen om og arbejde med det at
etablere kurs for et tværorganisatorisk ledelsessamarbejde. Vi fokuserer på det fælles
rum og det fælles situationsbillede som kan danne afsæt for kurs og retning på tværs af
organisatoriske grænser. Vi ser også på det vigtige i at sikre ledelseskommunikation af
den fælles Kurs og retning. 
v. Bente Sonne, organisationskonsulent i Region Midtjylland og Jette Runchel,
ledelsesekspert og tidl. kommunaldirektør

Grupperum 1 i nabobygningen, 2. sal

Koordinering
- For at tværgående ledelse lykkes, er der brug for løbende tilpasning af strukturer og
relationer omkring samarbejdet. Under overskriften Koordinering vil vi i denne workshop
få overblik over vores vigtige samarbejdspartnere, relationer og veje frem til at styrke
den tværgående ledelse. Vi kommer omkring begreber som relationel koordinering,
relationel kapacitet og psykologisk tryghed som tilgange til at forbedre tværgående
ledelse, samarbejde og opgaveløsning for dem, vi er der for.
v. Rasmus Rossel, chefkonsulent i Komponent – Kommunernes Udviklingscenter og
Janne Koefoed Jørgensen, programchef i Frontløbernetværket

Grupperum 2 i nabobygningen, 1. sal

Commitment 
- Involvering og kommunikation er afgørende i forhold til at få det konkrete arbejde i det
tværgående samarbejde til at leve hele vejen rundt i organisationen. Under overskriften
Commitment vil vi i denne workshop være sammen om og arbejde med involvering,
kommunikation og psykologisk tryghed, der er afgørende for at få det konkrete arbejde i
det tværgående samarbejde til at fungere i og på tværs af organisatoriske enheder.
v. Line Hvilsted Hansen, chefkonsulent i Region Midtjylland og Eva Sejersdal Knudsen,
direktør - Patientforløb og Økonomi, Region Nordjylland

Grupperum 3 i denne bygning


