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Udgangspunkt 
HE Midts strategiske sigtelinjer på uddannelsesområdet skærper hospitalets 

kurs indenfor uddannelse. Det markerer en klar profil, hvor uddannelse 

sammen med kvalitetsudvikling og forskning fremstår med ambitiøse mål  - 

en strategi som skal gøre HE Midt i stand til fortsat at være patienternes 

foretrukne valg.  

 

Uddannelse handler både om de mange grunduddannelser, hvor elever og 

studerende får deres kliniske eller praktiske uddannelse på Hospitalsenhed 

Midt, og om personalet som kontinuerligt har brug for kompetenceudvikling 

og uddannelse for at opnå arbejdsglæde og tilfredshed med egen indsats og 

for at indgå kvalificeret i samarbejde om hospitalets kerneopgave - ”Vi ud-

vikler specialiserede hospitalsydelser, hvor patienterne oplever sammen-

hæng og høj faglig kvalitet”.  

 

Uddannelsesrådet er nedsat i 2013 med den hensigt at etablere et strate-

gisk ledelsesforum, der behandler uddannelsesopgaver og spørgsmål af 

tværgående karakter på et strategisk niveau og som kan bidrage til fælles 

forståelse af behov for: uddannelse, kompetenceudvikling og uddannelses-

områdets sammenhæng med kvalitet, forskning og ledelse. 

 

Det er hospitalsledelsens ambition, at Uddannelsesrådet med hjerne, hjerte 

og vilje vil påvirke og tilskynde til dynamiske og innovative lærings- og 

uddannelsesmiljøer på alle niveauer i organisationen, og vil arbejde syste-

matisk på at sammenkæde kvalitet, forskning og uddannelse – til gavn for 

patienter og pårørende, elever, studerende, medarbejdere og samarbejds-

partnere. 

 

På vegne af hospitalsledelsen 

Tove Kristensen, formand for Uddannelsesrådet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uddannelsesrådet sætter FOKUS på 
tre strategiske sigtelinjer: 

• Læringsmiljø 

• Grunduddannelser 

• Kompetenceudvikling 



Læringsmiljøer1 
Gode læringsmiljøer skabt af dygtige medarbejdere og ledere sti-

mulerer til udvikling, videndeling og læringsmuligheder.  

 

HE Midt ser det som en vigtig opgave at styrke innovative, tværprofessio-

nelle og tværsektorielle læringsmiljøer. 

 

Tværprofessionelle og tværsektorielle læringsmiljøer er umiddelbart selv-

forklarende. Innovative læringsmiljøer handler om at fremme miljøer, som 

gør innovation muligt. Det handler om at give rammer og muligheder for 

udforskning, refleksion, afprøvning af nye idéer og en grundlæggende tillid, 

åbenhed og risikovillighed blandt ledere og medarbejdere. Innovation er at 

kunne se nye muligheder og være i stand til at realisere muligheder eller 

idéer, så det skaber værdi for arbejdspladsen. Værdi forstået bredt, det kan 

være økonomisk værdi men også værdi i forhold til faget, relationer og 

forandringer.  

 

I indsatsen for innovative, tværprofessionelle og tværsektorielle læringsmil-

jøer arbejdes der overordnet med udgangspunkt i mulighederne for læring i 

relation til opgaver som løses i hverdagen, og i forhold til mulighederne for 

læring i det kollegiale samspil.  

 

Udgangspunkt 

Kompetencekonceptet for HE Midt lægger op til en målrettet anvendelse af 

hverdagens arbejdsopgaver og kollegers ressourcer i kompetenceudviklin-

gen. Det understøtter udviklingen af en kultur hvor viden deles, færdighe-

der trænes og refleksioner over konsekvenserne af den professionelle ad-

1 Læringsmiljø på arbejdspladser, har mange lighedspunkter med arbejdsmiljø, og kan defineres som de 
rammer og vilkår, der er med til at skabe eller hindre læring i hverdagen  

færd i forhold til at skabe sundhedsfremmende værdi for patienter og pårø-

rende.  

 

I Sundhedsplanen for Region Midtjylland 2013 er der også beskrevet en 

overordnet kulturændring, som skal flytte patientinddragelse til et helt nyt 

og mere involverende niveau. Ændringen handler bl.a. om inddragelse af 

patienterne på en mere involverende måde, ændringer af patient- og be-

handlerrollen, de mange sundhedsteknologiske muligheder og den markant 

øgede tværsektorielle patientforløbsindsats. 

 

Region Midtjylland, de 19 kommuner i regionen og almen praksis har med 

indgåelse af Sundhedsaftalen 2015 – 2018 dels fastsat rammer og målsæt-

ninger for det tværsektorielle arbejde og dels bidraget til at sikre sammen-

hængende patientforløb på tværs af sektorerne i sundhedsvæsnet.  

   

Strategisk målsætning 
Styrke innovative, tværprofessionelle og tværsektorielle læringsmiljøer på 

alle områder i HE Midt.  

 

Derfor vil Uddannelsesrådet 

• Initierer et erfaringsgrundlag for brugen af prøvehandlinger til ud-

vikling af innovative, tværprofessionelle og tværsektorielle læ-

ringsmiljøer 

• Synliggøre at Læringscenter Midt er arena for færdigheds- og simu-

lationsundervisning for alle medarbejdere, elever og studerende i 

HE Midt 

• Understøtte at kommuner og uddannelsesinstitutioner får mulighed 

for at indgå i læringsmiljøet i Læringscenter Midt 

                                                           



Grunduddannelse2 
Uddannelse af elever og studerende er hospitalets vigtigste bidrag 

til fremtidens sundhedsvæsen.  

 

Kompetent vejledning understøtter størst muligt læringsudbytte og gode 

læringsoplevelser for alle elever og studerende.  HE Midt har derfor fokus 

på at udvikle fagligt dygtige vejledere på tværs af faggrupper, afdelin-

ger/centre. Vejlederopgaven skal opleves attraktiv og kompetenceudviklen-

de, med en bevidsthed om at styrke fælles sprog, fælles viden og fælles 

mål for vejledning og undervisning. 

 

Udgangspunkt 

HE Midt uddanner elever og studerende på en lang række uddannelser in-

denfor LVU, MVU og EUD. Langt størstedelen af uddannelserne er sund-

hedsfaglige uddannelser, men HE Midt indgår også i andre erhvervsuddan-

nelser fx fotograf- og industrioperatøruddannelser. I alt er der ca. 1600 

elever og studerende årligt, der i deres praktikperioder eller kliniske studie-

forløb har deres daglige gang i HE Midt.  

 

Sundhedsvæsenet er et særdeles komplekst og sammensat system hvor 

der kontinuerligt udvikles nye former for tjenester og services, øget inter-

nationalisering og stadig mindre faste grænser mellem sektorerne. Den 

stigende kompleksitet i borger- patientforløb, sammenholdt med de vok-

sende krav til samtidig kvalitet og effekt samt omkostningseffektivitet kræ-

ver udvikling og justeringer på uddannelsesområdet. Det drejer sig om i 

øget omfang at uddanne refleksive praktikere, som kan afveje forskellige 

interesser og kundskabsformer med basis i indspil fra patienter og pårøren-

de. Derfor udvikles de kliniske uddannelsesforløb på HE Midt løbende, så 

2 Grunduddannelser anvendes i dokumentet, som betegnelse for alle de uddannelser, hvor en del af 
uddannelsen er praktikforløb eller kliniske studieforløb. 

elever og studerende bliver godt rustet til at agere i et foranderligt sund-

hedsvæsen efter endt uddannelse.  

 

Som svar på de uddannelsesmæssige udfordringer har forskellige aktører 

givet bud på nødvendige reformer i uddannelserne der bl.a. indvirker på 

uddannelsernes indhold, struktur, opbygning, administrative og økonomiske 

forhold.  

 

Aktørerne er bla. Undervisningsministeriet, der har udsendt Erhvervsud-

dannelses (EUD)-reform 2015, Kvalitets- og relevansudvalget har udsendt 

”Nye veje og høje mål”, der er udvalgets samlede forslag til reform af de 

videregående uddannelser 2015, Uddannelses- og forskningsministeriet har 

fået udarbejdet ”Uddannelsesfremsyn på sundhedsområdet” 2014 og Sund-

hedskartellet har udsendt ”Kompleks fremtid og refleksive sundhedsprofes-

sionelle” 2014. 

 

Strategisk målsætning 

Uddanne kompetente medarbejdere til fremtidens sundhedsvæsen gennem 

attraktive uddannelsesforløb. 

 

Derfor vil Uddannelsesrådet 

• Sætte fokus på kliniske studieforløb med udgangspunkt i pati-

entinvolvering, sammenhængende forløb og på patientens 

præmisser 

• Styrke organiseringen af klinisk undervisning og videreudvikle 

effektive uddannelsesforløb 

• Kommunikere en tydelig forventning om brug af sundhedstek-

nologi og digitale medier i uddannelsesforløb 
                                                           



Kompetenceudvikling3 
Medarbejdernes kompetenceudvikling er hospitalets vigtigste kilde 

til udvikling af specialiserede sundhedsydelser. 

 

HE Midt vil kompetenceudvikle med sigte på fremtidens forventninger og 

krav til sundhedsvæsnet samt med styrkelse af lederes og medarbejderes 

faglige kompetence, relations-, lærings- og forandringskompetence. 

 

I tæt samarbejde mellem Uddannelsesrådet, strategisk lederforum Midt, HR 

uddannelse og HMU afdækkes kontinuerligt aktuelle behov for viden, fær-

digheder og ændringer i adfærd i organisationen. De konkrete målsætnin-

ger for kompetenceudvikling fremkommer, på baggrund af en afstemning af 

aktuelle forventninger og krav mellem hospitalets faglige medarbejdere, 

patienter og pårørende og det sundhedspolitiske niveau.   

 

HE Midt understøtter med veluddannede og kompetente ledere og medar-

bejdere kvaliteten i de sundhedsfaglige ydelser, udvikling og forskning, og 

de ansattes kvalifikationer til fremtidige jobs i sundhedsvæsnet. 

 

Udgangspunkt 

HE Midt har en lang tradition for at arbejde med systematisk kompetence-

udvikling og strategier for efter- og videreuddannelse. De mange års erfa-

ring i organisationen kombineret med den aktuelle viden om kompetence-

udvikling i relation til arbejdslivet har givet grundlaget for hospitalets kon-

cept for kompetenceudvikling, som i 2013 er implementeret i organisatio-

nen.  

3 Kompetenceudvikling anvendes i dokumentet som betegnelse for den målrettede udvikling af viden, 
færdigheder og adfærd, som sker både i det daglige arbejde og ved deltagelse i kurser, efter- og videreud-
dannelse. 

Centrale uddannelsespuljer på HE Midt sikrer, at der årligt kan efter- og 

videreuddannes et større antal ledere og medarbejdere til at imødekomme 

kravene om specialiserede sundhedsydelser og en effektiv organisation.  

 
Strategisk målsætning 

Rekruttere, udvikle og fastholde veluddannede og kompetente ledere og 

medarbejdere i alle jobfunktioner.  

 

Derfor vil Uddannelsesrådet 

• Sikre fagligt dygtige og engagerede vejledere/kliniske lektorer, der 

oplever vejlederopgaven attraktiv og kompetenceudviklende og til 

stadighed tilegner sig nye undervisnings- og vejlederkompetencer 

• Styrke og synliggøre muligheder for videndeling på tværs af afde-

linger/centre/faggrupper og sektorer 
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