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Primær litteratur 

At lede på tværs af sektorer: nødvendigt – 
og udfordrende! Af Annemette Digmann 

Ledelse over grænser – Erfaringer med 
tværsektoriel ledelse i sundhedsvæsenet 

Litteratur om ledelse af samarbejde på 
tværs af sektorer i sundhedsvæsenet 

http://annemettedigmann.dk/wp-content/uploads/%C3%98-og-I-nr-3-14-15-art-2.pdf
http://annemettedigmann.dk/wp-content/uploads/%C3%98-og-I-nr-3-14-15-art-2.pdf
http://annemettedigmann.dk/wp-content/uploads/%C3%98-og-I-nr-3-14-15-art-2.pdf
http://annemettedigmann.dk/wp-content/uploads/%C3%98-og-I-nr-3-14-15-art-2.pdf
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/granser/
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/granser/
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/granser/
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/granser/
http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/granser/
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i9494/Litteratur-om-ledelse-af-samarbejde-paa-tvaers-af-sektorer-i-sundhedsvaesenet
http://www.kora.dk/udgivelser/udgivelse/i9494/Litteratur-om-ledelse-af-samarbejde-paa-tvaers-af-sektorer-i-sundhedsvaesenet
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Kilde: Ledelse over grænser, Væksthus for Ledelse, November 2014 

”Det er naivt at tro, at vi for alvor kan flytte noget ved at appellere til værdier, som ikke ligger i 
kernen af to centrale styringsparadigmer: en sundhedsvidenskabelig logik og en driftsøkonomisk 
logik”. 
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Gevinstrealisering på tværs 

Kilde: http://www.kl.dk/Fagomrader/Administration-og-digitalisering/Digitaliseringsstrategier1/Gevinstrealisering/ 
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Nationale anbefalinger møder regionale behov 

”Gevinstrealisering på tværs. I forhold til at realisere 
gevinsterne ved sammenhængende sundhedsløsninger 
foreslås det, at der udvikles en generisk model til brug for at 
dokumentere og kvantificere de kliniske, organisatoriske og 
økonomiske effekter af tiltag og interventioner, der går på 
tværs af sektorer. Værktøjet skal bidrage til, at der etableres 
et ensartet vidensgrundlag, der kan skabe bedre 
forudsætninger for udbredelsen af dokumenterede og 
omkostningseffektive, sammenhængende 
sundhedsløsninger. Omkostningseffektive løsninger, der for 
eksempel medvirker til nedbringelse af sygehuskontakter og 
behovet for genoptræning, kan drøftes med henblik på 
udbredelse på landsplan.” 

Kilde: Bedre incitamenter i sundhedsvæsenet maj 2013, Danske Regioner, KL, Økonomi- og indenrigsministeriet, 
Finansministeriet, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. 
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Kilde: Organisatoriske effekter - MAST-modellen, Lektor Birthe Dinesen, Telehealth og Telemedicinsk Forskningsgruppe, SMI,  
Institut for Medicin og Sundhedsteknologi , Aalborg Universitet  

Netværksledelse 
”At skabe effektive samarbejds- og ledelsesstrukturer, sætte 
realistiske mål, investere i gensidig tillid samt balancere interesser, 
så alle får noget ud af samarbejdet.” 
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Netværksledelse 

Ledelse over grænser 
• Eftertanker til topledelsen 

Alt lede på tværs af sektorer: nødvendigt – og 
udfordrende! 
• Ottetrinsplan – Opgaver på tværs af forvaltninger, 

sektorer og organisationer 
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• Skabe en stærk fælles mening 
 

• Fokusere på gevinstrealisering på tværs 
 

• Prioritere netværksledelse 

Afgørende kvaliteter 
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Oplægsholder: Alis Helmer Hassing 
 
Enheden for Velfærdsteknologi og Telemedicin 
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