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Vision – HE-Midt  

”Sikker behandling døgnet rundt for den akutte patient”  
 
”HE-Midt vil døgnet rundt med faglig kvalitet modtage, udrede og 
behandle akutte patienter i rettidige og sammenhængende forløb, 
optimerede imellem sektorer, afdelinger/centre, specialer og faggrupper”  
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Organisationsudvikling   

Akutområdet: 
•  Videreudvikling af et tæt relationelt samarbejde 

tværsektorielt og internt på HE-Midt 
•  Strategispor og handleplaner 2015 – med fokus på 

udbygning af det tværsektorielle samarbejde 
•  Fælles ansvar for rettidige og sammenhængende 

patientforløb på patientens præmisser   
 
Akutafdelingen: 
•  Etablering af en fælles akutafdelingen – kulturdimensionen 
•  Innovation i den daglige driftsopgave og i forhold til 

nybyggeri 
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Prøvehandlinger som 
udviklingsvæktøj  

 

 
Afd. 
led. 

Afsnitsledere 

Medarbejdere 
Ændringsagenter 

Hvad nu 
hvis…… 
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Hvad er en prøvehandling ? 

  ”Prøvehandlinger er et værktøj, som kan bruges, når man sidder 
fast i en problemstilling og har behov for tænke helt nyt og 
innovativt. I stedet for på forhånd at udtænke en hel færdig 
løsning, der dokumenteres grundigt, afprøver man sine gode ideer 
i mindre målestok i en begrænset periode. Derefter tager man 
stilling til, hvad der kan bruges, og hvad der ikke kan bruges” . På 
den måde er det OK, hvis man har fået en ide, som viser sig ikke 
at kunne bruges. Samtidig går man ikke glip af guldkornene 
blandt afdelingens ideer.  
  

 
 (Med./akut afd.,HE-Midt, 2013)  
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Prøvehandlinger som 
udviklingsværktøj   

  Systematisering af den eksperimenterende og undersøgende tilgang   



Hospitalsenhed Midt 
- med hjerne, hjerte og vilje  

Prøvehandlinger som 
udviklingsværktøj  

 
•  Fælles referenceramme   
•  Uddannelse af ændringsagenter  
•  Struktur – en forudsætning   
•  Mulighed for indflydelse hos hele personalegruppen 
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Prøvehandlinger som 
udviklingsværktøj 

•  Et udviklingsværktøj som kan anvendes både strategisk og 
i daglig drift 

•  Metodevalg – vælg med omhu  
•  Ikke alt er en ”prøvehandling”  
•  Gå ikke glip af ”guldkornene” 
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”VI BYGGER VEJEN MENS VI GÅR 
DEN” 

 
 


