
Chefteamindstilling: Strategiske møder i MSO 

Den 12.oktober 2017, HR  

Baggrund: 
Siden 2012 har vi i Sundhed og Omsorg afholdt strategiske møder. Formålet med møderne er: 

• At opnå større effektivitet og bedre kvalitet i serviceydelserne, implementering og videreudvik-
ling af strategiens mål til glæde for borgerne, medarbejdere og organisationen i sin helhed 

• At skabe sammenhæng og samarbejde på tværs, der sikre en stærk koordinering af de strategi-
ske prioriteringer 

Fælles for de strategiske møder er et stærkt fokus på relationel koordinering og ledelses på tværs.  
I Sundhed og Omsorg er vi vedvarende opmærksomme på, at møder skal være relevante, effektive og 
fyldt med engagement, da vores ledere og chefer bruger meget tid på dem. Derfor arbejder vi hele tiden 
med at gøre møderne bedre. Chefteamet besluttede 23. juni 2017 en revision af mødestrukturen, hvor det 
blevet besluttet, at holde 5 strategiske møder om året – et efter hvert af CT´s kursmøder og et fælles 
”kvartalsmøde” om året. 
HR planlægger og faciliterer møderne. Formen afhænger af mødets konkrete formål. Principper for mø-
derne: 

• Før, under og efter, 80-20 og fremadrettede, involverende møder med fokus på effekt og foran-
kring samt kommunikation. 

Med afsæt i ovenstående foreslår HR, at ændre temaet for strategisk møde i december 2017 fra Uddan-
nelse og kompetenceudvikling til Rekruttering og fastholdelse. Uddannelse og kompetenceudvikling er 
midler til målet. Vi har i MSO pt. en fælles strategisk dagsorden om at sikre, at vi har de kompetencer og 
medarbejdere, som opgaven kalder på. Derfor har vi netop lanceret arbejdet med en ny strategi for rekrut-
tering og fastholdelse og fælles ramme for kompetencesammensætning (bilag oversigt over møder 2017). 
 

Beslutninger: 
• Strategiske møde december 2017 – godkend emne: Rekruttering og fastholdelse 
• Strategiske møder 2018 – drøftelse af temaer (vedlagt bruttoliste med input fra kontorchefer og direk-

tioner og overblik over møder afholdt i 2017) 

• Årshjul for strategiske møder og ny mødestruktur (vedlagt for 2. halvår 2017. HR opdaterer årshjulet 
hvert halve år). 

• Evaluering af ny mødestruktur 2018 (se under effekt og målopfølgning).  

Effekt og målopfølgning: 
• Styrket implementeringskraft af både strategi og de strategiske indsatser, der løbende er i gang 

• Ledere og chefer, der føler sig klædt på til at skabe sammenhæng og resultater på tværs af or-
ganisationen 

• Strategiske møder, der bidrager til opgaven 
• Konkret fælles opfølgning på de strategiske indikatorer på årets ”kvartalsmøde”. HR gennemfører 

survey med afsæt i Ib Ravn og A. Trillingsgaards forskning omkring møder.  
HR evaluerer sammen med deltagerne og chefteamet på: effekt, relevans og engagement i møder. Første 
gang på direktionsmøde i februar 2018. Møderne tilpasses løbende i form, indhold og længde på den bag-
grund. 

Implementering: 
Chefteamet er på skift tovholder for de strategiske møder afhængigt af mødet tema og fokus. HR vareta-
ger planlægningen, udførsel og sørger for, at dagsordenerne kommer omkring Chefteamet. Alle mødedel-
tagere har et fælles ansvar for at følge op på beslutningerne mellem møderne. 
Deltagere: Direktioner, Chefteam og kontorchefer 

 

Kommunikation: 
Efter godkendelse melder Chefteamet ud i ”CT´s 5 minutter”, hvad der er besluttet for 2018, så alle ledere i or-
ganisationen er bekendte med møderne og de strategiske emner, der er prioriteret i 2018. 
 
Der holdes i MSO 5 strategiske møder årligt under følgende overskrifter: 

• 2 møder med strategien i fokus (juni og december) 

• 1 fælles kvartalsmøde, hvor vi følger op på strategiske mål og indikatorer (februar) 

• 2 temamøder (april og august) 

Denne indstilling er (Sæt X): 

 
Åben indstilling   

 
x 

 
Lukket indstilling 

 
 

    

Koordineret med andre afdelinger, hvilke: Økonomi 

    

Ansvarlig/Navn:  

Deltager på mødet: Eva Tersbøl 41855153 
 

Udgiften afholdes inden for: (Sæt X) 
 

Afd. grundbudget  Afd. opsparing  MSO’s fælles opsparing  

 

Direkte udgifter (Angiv kr.) 
2017 2018 2019 2020 

75.000 75.000   

Møderne finansieres af Sundhed og Omsorgschefens udviklingspulje 

Det ovennævnte beløb dækker 1-2 eksterne oplægsholdere i løbet af året og 1-2 møder i lokaler udenfor egen 
organsation. 

 

  Dato Dags dato  13.10 direktionsmøde  1. kvartal 2018   

    

Forud for CT-indstilling Chefteam-møde Opfølgning på revideret 
mødestruktur 

Evaluering af møder   



Referat: 

Chefteamet tiltrådte 

• Strategiske møde december 2017 – godkendt emne: Rekruttering og fastholdelse 

• Strategiske møder 2018 – drøftelse af temaer (prioriterede temaer vedlagt) 

• Årshjul for strategiske møder og ny mødestruktur tiltrådt 

• Evaluering af ny mødestruktur 2018 - I evalueringen og fremadrettet er der fortsat fokus på antallet af møder, kvaliteten i indhold og hvad 

deltagerne får med tilbage.  

• Økonomi ser på muligheden for en anden finansiering. 

 

I møderne i 2018 tages følgende med: Budgetmål, KURS/koordinering. Det nære sundhedsvæsen/Sundhedsstrategisk indsats, opfølgning på 

MSOs ”must wins” og Direktørgruppens must wins i Sundhed og Omsorg. 

Temamøde om borgeroplæring udvides til: 

De borgerrettede ledetråde 

• Borgerinddragelse 

• Borgeroplæring  

• Patientinvolvering 

• Velfærdsteknologi 

Emnerne flyttes rundt i tidsplanen. Emnet om ”Misbrug og psykiatri” behandles på direktionsmøde. HR opdaterer og sender oversigten ud til 

chefteamet (vedlagt). 

Hosea har efterfølgende besluttet, at strategiske møder koordineres og planlægges på CT´s kursmøder.  

 


