Godkendt 23. april 2019

Køreplan for laboratoriemodellen – sundhedsstrategisk ledelse
Se beskrivelse i pjecen
"Laboratoriemodellen"

Tidsplan

Aktiviteter

Deltagere

Forberedelse af laboratoriet
"2. Kridt banen af"

Ca. 5 måneder
inden laboratoriets
sprint

Styregruppemøde
- Fastlægger emne
- Udpeger sponsorer
- Udpeger scrum-master og føl.

- styregruppe
- koordinator

"3. Sæt holdet og
tydeliggør rammer"

I forlængelse af
styregruppemødet

Målmatrice udarbejdes på møde med sponsorer
Rammerne for laboratoriet beskrives, herunder deltagersammensætning
og evt. ressourcepersoner. Se skabelon for målmatrice. Scrum-master
faciliterer mødet.

- sponsorer
- scrum-master

Målmatricen sendes til orientering til styregruppen.

"4. Introducér metoden
og formulér jeres
drømme"

I forlængelse af
møde om
målmatrice

Tidsplan og informationsbrev til ledere udarbejdes
Scrum-master og programkoordinator laver overordnet tidsplan for
laboratoriet samt informationsbrev til ledere og almen praksis, som
styregruppen kan anvende ved udpegning af deltagere.

- scrum-master
- koordinator

Ca. 4 måneder
inden laboratoriets
sprint
ca. 3 måneder
inden laboratoriets
sprint

Styregruppen udpeger laboratoriedeltagere
Ved udpegning informeres deltagernes leder om arbejdsform og -omfang.

- styregruppe

Information til deltagere
Scrum-master sender informationsbrev og mødeindkaldelser til
laboratoriedeltagere.

- scrum-master

ca. 1 måned inden
laboratoriets sprint

Evt. formøde til idémøde
Sponsorernes oplæg drøftes.

- sponsorer
- scrum-master
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14 dage inden
laboratoriets sprint

Fælles skolebænk og idémøde
- Laboratoriemodellen introduceres
- Sponsorerne præsenterer målmatricen og laboratoriedeltagernes ideer
og forslag afdækkes.

- sponsorerer
- scrum-master
- laboratoriegruppe

Opfølgende møde mellem scrum-master og sponsorer
Prioritering af ideer og forberedelse af inspirationsoplæg til
laboratoriedag.

- sponsorer
- scrum-master

Laboratoriets sprint
”5. Hvad er vigtigst i
laboratoriet?"

1.
uge

Mandag

Laboratoriedag
- Mål og konkrete leverancer aftales med sponsorer (målmatrice
færdiggøres)
- Plan for løsning af opgave aftales i laboratoriegruppen
- Invitationer til reviewmøde drøftes.

- scrum-master
- laboratoriegruppe
- sponsorerer
deltager første del af
dagen

"6. En prototype
udvikles"

1.
uge

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag

Laboratoriegruppen mødes

- scrum-master
- laboratoriegruppe
- sponsorer deltager
1-2 gange

2.
uge

3.
uge

"7. Leverancer

4.

Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Mandag

Laboratoriegruppen mødes

Laboratoriegruppen mødes –
sponsorer deltager i en del af dagen
Laboratoriegruppen mødes
Laboratoriegruppen mødes

Færdiggørelse af leverancer

Reviewmøde forberedes

Laboratoriegruppen
arbejder med den
stillede opgave (som
udgangspunkt mødes
gruppen hele
arbejdsdage)

- scrum-master
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præsenteres"
og
"8. Hvad har vi lært?"

uge

- laboratoriegruppe
Tirsdag
Onsdag

Reviewmøde
- Leverancerne præsenteres af laboratoriegruppen
- Der gives feedback og perspektiverne i en evt. afprøvning drøftes.

- styregruppe
- scrum-master
- laboratoriegruppe
- koordinator
- gæster

Retrospektivt møde
- Proces og samarbejde evalueres
- Opgavefordeling i forhold til evt. tilretning af leverancer inden
styregruppemødet aftales.

- sponsorerer
- scrum-master
- laboratoriegruppe

Torsdag
Fredag
Efter laboratoriets sprint
"9. Stillingtagen til
leverancer"

Max. 3 uger efter
reviewmøde

Styregruppemøde:
Scrum-master præsenterer leverancerne på styregruppemøde og der
tages stilling til, om leverancerne skal:
 Afprøves i praksis
I så fald tages træffes der beslutning om rammerne for afprøvning,
herunder projektledelse, projektdeltagere, varighed og evaluering.
 Videreudvikles
Hvis leverancerne skal videreudvikles i et nyt sprint, sættes
rammerne på ny jf. punkt 2 i laboratoriemodellen.
 Forkastes

Efter
styregruppemøde

Der planlægges 1-2 møder i laboratoriegruppen i ugerne efter
styregruppemødet. Møderne skal benyttes til at koordinere de nærmere
detaljer for afprøvning og evaluering, såfremt styregruppen beslutter, at
en eller flere leverancer skal afprøves i praksis.

- styregruppe
- scrum-master
- koordinator
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Hvis leverancerne forkastes eller skal afprøves i andet regi slettes
møderne. Ligeledes kan det være, at kun nogle af laboratoriets deltagere
skal være med til afprøvning.
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