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FORORD
I det daglige arbejde påvirker vi, hver især og i samværet med andre,
mulighederne for læring. Læringsmiljøet er afgørende for vores egen
kompetenceudvikling og for elever og studerendes læring i uddannelsen
hos os.
De strategiske sigtelinjer på uddannelsesområdet 2017-2019 forbinder
HE Midts strategispor »På patientens præmisser«, »Kvalitet, uddannelse
og forskning« og »Effektiv og attraktiv organisation« til HE Midt som
uddannelsessted. Sigtelinjerne giver en fælles retning for prioriteringer
og beslutninger på områderne læringsmiljø, grunduddannelse og
kompetenceudvikling.
Uddannelsesrådet har lavet strategiske sigtelinjer som grundlag for
Center- og Afdelingsledelsernes initiativer til lokalt at omsætte disse til
indsatser og væremåder.
Ledelse gør det ikke alene. Vi er afhængige af, at alle forholder sig til det
lokale læringsmiljø, kompetenceudvikling og uddannelse samt bidrager
med forslag til, hvordan f.eks. feedback bliver konstruktiv og dagligt
anvendt i det kollegiale samarbejde.
Vi vil med en samlet indsats opnå, at HE Midt er et godt sted at lære og et
godt sted at være.

På vegne af hospitalsledelsen
Tove Kristensen
Formand for Uddannelsesrådet
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Læringsmiljø
Når medarbejdere, elever og
studerende arbejder sammen
på tværs af fag og sektorer
udvikler vi kompetencer, deler
viden og skaber innovation.

Vi anvender læringsmulighederne
i hverdagen, og vi udvikler kompetencer til kontinuerligt og aktivt
at tilegne sig, skabe og dele viden i
samarbejdet med andre.

Vi styrker læringsmiljøet ved at
udvikle muligheder for at ledere,
medarbejdere, elever og studerende reflekter over egen praksis,
giver og modtager feedback og
bliver en del af fællesskabet om
kerneopgaven.

Vi giver ledere og medarbejdere
mulighed for at deltage i tværgående lærings-, undervisnings- og
uddannelsesaktiviteter både lokalt,
regionalt, nationalt og internationalt.

Det gør vi fordi, vi imødegår
forventninger om kvalitet1, effektivitet og samarbejde i sundhedsvæsnet gennem kompetenceudvikling og uddannelse af ledere og
medarbejdere. Vi gør det også for
at styrke trivsel og arbejdsmiljøet
generelt gennem nysgerrighed,
engagement og faglig stolthed.
Vi øger mulighederne for læring
med et fælles pædagogisk sprog
ved at anvende simulationsbaseret træning, e-læring og digitale
læringsmuligheder til bl.a. at øge
tilgængeligheden for vejledning.

1 Nationale mål for Sundhedsvæsenet
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Strategisk målsætning
Styrke innovative, tværprofessionelle og tværsektorielle læringsmiljøer på alle områder i HE Midt.

Derfor vil Uddannelsesrådet
»» Skabe læring gennem en konstruktiv feedbackkultur.
»» Udvide læringsmuligheder ved
systematisk at anvende simulationsbaseret træning.
»» Udvikle læringsmiljøer i det integrerende sundhedsvæsen.

Grunduddannelse
Når elever og studerende uddanner sig på HE Midt, giver vi
et vigtigt bidrag til fremtidens
sundhedsvæsen.

Vi anvender digitale medier i hverdagen bl.a. for at fremme læringsudbyttet og øge tilgængeligheden
for vejledning.

Vi uddanner fremtidens medarbejdere som refleksive praktikere, så
de kan afveje forskellige interesser,
kundskabsformer samt inddrage
patienter og pårørende i fælles
beslutningstagen.

Vi bidrager til udvikling af eksisterende og nye uddannelser, som
imødegår sundhedsvæsenets udvikling og giver kompetente nyuddannede medarbejdere og ledere.
Vi har eksempelvis givet input til at
udvikle en ny social- og sundhedsassistentuddannelse i forlængelse
af erhvervsuddannelsesreformen
fra 2015 og til udvikling af nye
professionsbacheloruddannelser
i 2016.

Det gør vi fordi kompleksiteten i
sundhedsvæsenet er stor, og der
kontinuerligt udvikles nye behandlingsmuligheder og forløb nationalt
som internationalt.
Vi uddanner ca. 1800 elever og studerende på en lang række uddannelser indenfor lange videregående
uddannelser, professionsbacheloruddannelser og erhvervsuddannelser.
Vi tilrettelægger praktik/klinikforløb med fokus på patientinddragelse, patientoplevet sammenhæng,
klinisk kvalitet og tværprofessionelt samarbejde.
Vi udfordrer elever og studerende,
i de tværprofessionelle og tværsektorielle forløb, til engagement
og udvikling af en velfunderet
professionsfaglighed.

Strategisk målsætning
Uddanne kompetente medarbejdere til fremtidens sundhedsvæsen
gennem attraktive uddannelsesforløb.

Derfor vil Uddannelsesrådet
»» Udvikle uddannelsesforløb der er
sammenhængende og effektive.
»» Fremme dannelse og udvikling af
profession og professionsidentitet i uddannelsesforløb.
»» Understøtte brugen af digitale
medier i uddannelsesforløb.
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Kompetenceudvikling
Når ledere og medarbejdere
udvikler kompetencer øges hospitalets muligheder for at yde
sammenhængende patientforløb på patientens præmisser.
Vi arbejder med systematisk
kompetenceudvikling for ledere og
medarbejdere med særlig opmærksomhed på faglig kompetence,
relations-, lærings- og forandringskompetence.
Det gør vi fordi kompetenceudvikling har stor bevågenhed, på det
sundhedspolitiske niveau, i sammenhæng med den nye kvalitetsdagsorden og i sammenhæng med
ændrede former for organisering
af sundhedsområdet. Vi gør det
også for at øge mulighederne for,
at patienter og pårørende inddrages bl.a. i fælles beslutningstagen,
at vi deler viden og samarbejder
tværprofessionelt og tværsektorielt.
Vi arbejder strategisk og systematisk med kompetenceudvikling i
medarbejderudviklingssamtaler, lederudviklingssamtaler og i strategiske fora som HMU og Strategisk
Lederforum Midt.
Vi udvikler viden og færdigheder
ved at anvende hverdagens læringsmuligheder og supplerer med
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efter- og videreuddannelse bl.a.
støttet af HE Midts centrale uddannelsespuljer.
Vi udvikler kompetencer gennem
engagement i projekter og udviklingstiltag, og vi udbreder resultaterne, laver yderligere undersøgelser eller igangsætter forskning.
Vi opbygger kompetencer til at arbejde med patientforløb på tværs
gennem udvikling af fælles sprog,
fælles mål og fælles viden.

Strategisk målsætning
Rekruttere, udvikle og fastholde
veluddannede og kompetente ledere og medarbejder i alle jobfunktioner.

Derfor vil Uddannelsesrådet
»» Forbedre videndeling generelt og
eksperimentere med videndeling
på nye måder.
»» Styrke ledere og medarbejderes
kompetencer til patient- og pårørendeinddragelse.
»» Styrke ledere og medarbejderes
kompetencer til interprofessionel læring og samarbejde i det
integrerende sundhedsvæsen.
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