
Chefteamindstilling: Forankring af forløbsmodellen i 2018 i samspil med Cura 

30. november 2017, Sundhed  

Baggrund: 
Styregruppen for forløbsmodellen har henover efteråret drøftet, hvordan det videre arbejde med forløbs-
modellen skal organiseres fra januar 2018, når den formelle implementeringsproces afsluttes. Da der er 
tale om en omfattende forandringsproces og kulturforandring, kræver det, at vi også i 2018 holder fast, for 
at sikre, at forløbsmodellen reelt bliver forankret i organisationen. Styregruppen har derfor drøftet, hvordan 
det videre arbejde med forløbsmodellen skal organiseres lokalt og fælles fra 1. januar 2018. Det har i den 
forbindelse været et stort opmærksomhedspunkt, at det videre arbejde med forløbsmodellen skal være tæt 
koblet til implementeringen af Cura, da forudsætningen for at lykkes med både Cura og forløbsmodellen 
er, at vi tænker de to processer tæt sammen.  
 
Styregruppen har besluttet, at Den sundhedsfaglige styregruppe fra 2018 skal være beslutningsorgan ift. 
spørgsmål vedr. forløbsmodellen, at den nuværende styregruppe for forløbsmodellen fortsætter som føl-
gegruppe i 2018, og at forvaltningen i 2018 fortsat skal understøtte det videre arbejde med forløbsmodel-
len.  
Endelig anbefaler styregruppen, at der etableres et korps på fire Forløbsagenter, der skal arbejde på 
tværs af områderne og de tværgående enheder med at understøtte de lokale ledere i det videre arbejde 
med forankring af forløbsmodellen i tæt forening med implementeringen af Cura. Forløbsagenterne skal 
have et indgående indblik i forløbsmodellen, ligesom de forventes at have/få et indgående kendskab til 
Cura. Stillingerne som forløbsagenter er nærmere beskrevet i vedlagte bilag. 
 

Beslutninger: 

Det indstilles til chefteamet: 

• At der etableres et korps på fire Forløbsagenter, som arbejder på tværs af områderne og de 
tværgående enheder med henblik på at sikre understøttelse af lederne ift. den videre forankring 
af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura.  

• At Forløbsagenterne er forankret i Fællesstaben i Sundhed. 

• At der udarbejdes en stillingsbeskrivelse, der beskriver stillingen som Forløbsagent, da der er 
tale om en ny stilling – sammenlignet med de nuværende implementeringsagenter for forløbs-
modellen. 

• At stillingerne finansieres af MSO’s fælles opsparing. 

Effekt og målopfølgning: 
• At lederne understøttes i at arbejde med forankring af forløbsmodellen, og at forankringen af for-

løbsmodellen tænkes sammen med implementeringen af Cura.  

• At forløbsmodellens systematik, arbejdsgange og roller forankres i Sundhed og Omsorg.  
 
Der er gennemført en måling af, hvordan det går med at arbejde efter forløbsmodellen i marts 2017 og en 
ny måling foretages i november-december 2017. Målingen vil blive gentaget i løbet af 2018, for at følge 
den videre forankring af forløbsmodellen. Målingen iværksættes af forvaltningens team omkring forløbs-
modellen. Resultaterne formidles til Følgegruppen for forløbsmodellen og Den sundhedsfaglige styre-
gruppe. 

Implementering: 

Stillingerne som Forløbsagenter besættes ved interne omplaceringer.  
Stillingerne træder i kraft fra 1. januar 2018.  

 

Kommunikation: 
I Det faglige hjørne formidles følgende: 
 
Fra 1. januar etableres et korps på fire Forløbsagenter, der skal arbejde på tværs af områderne og de tværgå-
ende enheder med at understøtte de lokale ledere i det videre arbejde med forankring af forløbsmodellen i tæt 
forening med implementeringen af Cura.  
Den formelle implementeringsproces omkring implementeringen af forløbsmodellen afsluttes ved udgangen af 
2017. Da der er tale om en omfattende forandringsproces og kulturforandring, er det imidlertid afgørende, at 
der fortsat er skarpt fokus på at integrere forløbsmodellens systematik og roller i de lokale arbejdsgange. Det 
videre arbejde med forløbsmodellen skal ses i tæt forening med implementeringen af Cura, således at det bli-
ver klart, hvordan man skal dokumentere i Cura, når man følger arbejdsgangene i forløbsmodellen.  
 
I den videre forankringsproces skal de lokale ledere spille en central rolle. Det er således lederne, der skal stå i 
spidsen for den lokale forankring. Forløbsagenternes hovedopgave bliver derfor at arbejde med ledelsesunder-
støttelse i forhold til forankringen af forløbsmodellen i sampil med Cura. De fire Forløbsagenter vil være organi-
satorisk forankret i Fællesstaben i Sundhed og indgå i et tæt samarbejde med forvaltningens team omkring 
forløbsmodellen. 

Denne indstilling er (Sæt X): 
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Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Digitalisering, Økonomi, Kvalitet og Borgersikkerhed 

    

Ansvarlig/Navn: Mette Svendsen 

Deltager på mødet: Mette Svendsen, 6192 1790 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

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

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

 1,95 mio. kr.*   

*svarende til gennemsnitslønnen til fire sygeplejersker. 

 

  Dato 30/11-17 1/12-17  1/1-18 Maj 2018 November 2018 

    
Drøftelser i styregruppen for for-
løbsmodellen og på strategisk le-
dermøde 

Chefteammøde Der udpeges medarbejdere til 
stillingerne som Forløbsagenter 

Forløbsagenterne tiltræder stillin-
gerne 

Status på arbejdet med forløbs-
modellen via STOP-OP måling.  

Status på arbejdet med forløbsmodel-
len via STOP-OP måling 



Referat: 

Chefteamet besluttede,  

• At der etableres et korps på fire Forløbsagenter, som arbejder på tværs af områderne og de tværgående enheder med henblik på at sikre understøt-
telse af lederne ift. den videre forankring af forløbsmodellen i tæt samspil med implementeringen af Cura.  

• At Forløbsagenterne er forankret i Fællesstaben i Sundhed. 

• At der udarbejdes en stillingsbeskrivelse, der beskriver stillingen som Forløbsagent, da der er tale om en ny stilling – sammenlignet med de nuvæ-
rende implementeringsagenter for forløbsmodellen. 

• At stillingerne finansieres af MSO’s fælles opsparing. 

 

Samtidig undersøges koblingen mellem forløbsprogram og Cura nærmere ift. den rigtige organisering (styregruppe, følgegruppe osv.) 

 


