
SUMO – mulig fusion set fra IO og SKT perspektiv (ledere) 

Internt fokus – set indefra 

 

Eksternt fokus – set udefra 

Styrker Muligheder 

Gode uddannelser, fagligt gode 

Evner forandring – fagligt og struktureret 

Undervisere på højt niveau 

God forskning 

Udnytte viden på tværs af uddannelserne 

Stort fælles forskningsmiljø/fagmiljø 

Fælles undervisning, hvor det giver mening 

Fælles EVU 

Godt arbejdsmiljø, god trivsel 

 Vi samarbejder i læringsteams, der omfatter alle uddannelser i 

det odontologiske team 

 Vi uddanner kompetente medlemmer af det odontologiske team, 

med unikke teamsamarbejdskomptencer 

 Vi har et forskningscenter for sundhedsfremme, forebyggelse og 

behandling, som opnår excellente resultater, som er eksternt 

finansieret 

 Vi skaber værdi for sundhed og samfund og har tilfredse patienter 

Større/bedre professionsforståelse 

Fagligt stærke og forskningsproduktive 

Fælles faglig profil i verdensklasse! 

 

 

Samarbejde på udvalgte områder – faglige og praktiske 

Attraktiv arbejdsplads 

International opmærksomhed på uddannelsen af hele det odontologiske 

team 

Volumen i studenteroptag muliggør udvikling af moderne 

undervisningsmetoder (simulation) af høj kvalitet 

Forbedrerede muligheder for at tiltrække eksterne midler til forskning og 

undervisning 

Styrket klinisk forskning (samarbejde med kommune og region) 

Politisk opmærksomhed (bedre mulighed for at rejse penge) 

Udviklingspotentiale  Opmærksomhedspunkter  

Bedre samarbejde 

Studieordninger 

 APV’en forbedret siden fusionen, men området skal have 

adresseret midler 

 Fortsat udvikling af et fælles velfungerende ledelsesteam 

 Fortsat arbejde med relationsskabelse i  de faglige miljøer 

 Fagligheden indenfor de enkelte discipliner har opnået en fælles 

målsætning og strategi 

 Strategisk kompetence udvikling 

 Udvikling af samlet EVU for det samlede team 

 Fortsat koordinering af studieordningerne 

Fælles kultur med godt psykisk arbejdsmiljø 

Ny fælles uddannelser med tydelige faglige profiler (bedre klinisk 

samarbejde) 

Økonomi 

Kultur 

De forskellige faggruppers arbejdsområde respekteres 

Forskellige overenskomster 

Ophavsret og aflønning vedr. efteruddannelse 

Ledelsesstruktur 

Fastholdelse af medarbejdere 

 Fusioner har vist sig mere bekostelig end forventet, reduktionen i 

lønudgifter på ledelsesniveau opvejer ikke de faktiske merudgifter 

 Der skal arbejdes med medarbejderudvikling og trivsel (social 

kapital) 

Begrænset økonomi 

Begrænsede politiske rammer 

 



Nye studieordninger 

Rollemodel for tandplejen i Danmark 

 

Uden for skema:  

 Der er to vidt forskellige kulturer, som hver især understøtter politiske målsætninger for deres områder 

 Forskellighederne er gennemgribende, det er for vanskeligt at opnå fusion, dvs fælles ledelse, fælles mål og fælles kultur) 

 Potentiale for øget samarbejde mellem IO og SKT (ledelsesteam, idekatalog, LSU, A Flyvbjerg, koordinator) 

 


