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Antecedents. Dimensió del problema
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Incorporació de nou coneixement
Esperit multidisciplinari
Ritme d’incorporació de tecnologia digital
Empatia amb el món digital
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La diversitat és un valor
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Objectiu.
Determinar el nivell d’innovació d’un centre de salut

El potencial d'innovació de
l’organització un indicador
de la intel·ligència col·lectiva

Procés
Conferència -enquesta

Captura dades
individuals (anònim)

Identifica el potencial
Individual / Organització

Recomana accions per
créixer als individus i a
l’organització

Captura de dades en temps real

40 preguntes
estructurades
en 2 blocs

Diagnòstic individual / organització

Progrés temporal

Posicions

Impulsors

Marc conceptual

Bloc 1 / El teu perfil personal

Anònim
Professió

Medecina

Infermeria i TS

Administració

Activitat

Atenció

Atenció - Gestió

Gestió

Anys d'experiència

Fins a 5

De 5 a 15

Més de 15

Publicacions i
congressos

Fins a 10

Entre 10 i 30

Més de 30

Projectes d’innovació

Cap

Entre 1 i 3

Més de 3

Bloc 1 / Estratificació del diagnòstic

Els resultats a
nivell de
l’organització es
presenten
desagregats
segons variables
del perfil.

Professió
Activitat.
Dedicació principal
Experiència. Anys de professió
Recerca.
Publicacions
Innovació.
Projectes

Bloc 1 / Tendències Bàsiques
Creativitat - Idees

Tendeixo a tenir bastantes idees i a trobar solucions creatives als problemes.

Positivisme - Iniciativa

Tendeixo a pensar positivament i a tirar endavant sense gaires miraments.

Acadèmia – Informació

Tendeixo a buscar la informació disponible, i a centrar-me en els fets i les dades.
M’interessa fer recerca.

Previsió – Anticipació

Veig a venir els conflictes amb temps i se preveure els resultats potencialment
negatius de les decisions.

Emoció – Intuïció

Tendeixo a mirar els problemes i les situacions utilitzant la meva intuïció i les
emocions.

Organització - Control

Tendeixo a ser l’organitzador, a controlar l’entorn i a gestionar les situacions. Tinc
visió de conjunt.
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Bloc 1 / Activitat
Tecnologia

Tecnologia–Tècnic.

Concepció-Disseny Gestió–Organització

Tinc perfil tècnic, se construir les coses, soc metòdic i controlo les dades.

Disseny

Tinc empatia, em se posar en el lloc dels usuaris i se explorar idees.

Negoci

Tics capacitat per vendre, gestionar els projectes i conduir l’organització

Expert

Tinc domini dels continguts i dels coneixements del meu àmbit
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Bloc 1 / Comportament professional
Idees inicials
Investigador
Coordinador
Lluitador
Avaluador
Equip
Implementador
Acabador
Especialista

Soc poc ortodox però aporto idees amb facilitat. Sovint estic absent, immers en els meus
propis pensaments i en seguir aportant idees.
Soc el qui cerca recursos i idees clau fora del grup. Aporto bastant entusiasme al principi del
projecte però em puc avorrir cap a les fases finals.
M'encarrego de gestionar l'equip, tinc visió de conjunt, se reconèixer quines habilitats té
cadascú i genero confiança. Vigilo que no es perdi el focus del projecte.
Soc com un saltador d'obstacles. Persegueixo els objectius amb energia i repto constantment
l’equip a treballar més i millor.
Soc observador, lògic i analític. Gairebé sempre arribo a la decisió correcta però puc arribar a
ser molt crític, potser fins i tot massa.
Soc diplomàtic, se suavitzar els conflictes i ajudo a les parts a entendre's evitant
confrontacions. Se conduir de forma efectiva les discussions.
Converteixo les idees dels altres en acció positiva. Se’m pot veure com de ment tancada i
inflexible davant qualsevol amenaça o desviació respecte al projecte que s’està fent.
Soc un perfeccionista i vull que s’acompleixin els meus estàndards de qualitat. Puc arribar a
ser frustrant pels companys d'equip preocupant-me en excés de detalls menors.
Sovint soc la font de coneixement de l’àmbit en el que s’està treballant. Soc un apassionats per
l'aprenentatge en el meu propi camp.

Bloc 1 / Entorn de grup
Diversitat al treball
Diversitat d’amics
Feminitat
Escolta activa
Contribució
Nous contactes
Compatir

A l’equip en el que treballo hi ha diversitat de perfils professionals
El meu cercle d'amics el formen persones molt diverses en origen, ideologia, etc.
Al meu entorn hi ha més dones que homes
Escolto el que els altres diuen a les reunions de treball i no em distrec.
Faig contribucions a les reunions de treball
En situacions en que em trobo amb gent nova soc qui trenca el gel
Compateix les meves idees i el que sé amb facilitat.

Treball en equip

Funciono bé i em sento a gust treballant en equip

Ensenyar altres

M’agrada ensenyar als altres i ho faig bé
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Diagnòstic. Perfil temporal

Individual
Etapes del procés
d’innovació en les que
es té més potencial.
Col·lectiva
Equilibri de
l’organització en el
procés d’innovació
Repte

Projecte

Prototip Validació Mercat

Procés d’innovació

Diagnòstic. Perfil Multidisciplinari

Individual
Posicions
preferents el els
equips d’innovació.
Col·lectiva
Equilibri de
l’organització en la
distribució de
tasques.

Dissenyador

Tècnic

Especialista

Coordinador

Comercial

Administrador

Posicions en projectes d’innovació

Bloc 1 / Reflexió
Personal

Organització

M’identifico amb el meu perfil temporal ?

Absolutament / Bastant / Poc / Gens

M’identifico amb el meu perfil de posició?

Absolutament / Bastant / Poc / Gens

Tenim una organització equilibrada en la dimensió temporal?
La nostra organització té algun punt dèbil relatiu?
A què pot ser degut?
Què es pot fer per a millorar?
Tenim una organització equilibrada en les posicions de treball?
La nostra organització té algun punt dèbil relatiu?
A què pot ser degut?
Què es pot fer per a millorar?

Bloc 2 / Indicadors d’innovació

Entorn d’innovació

Marc conceptual de la innovació
Emprenedoria

Estratègia

Equip

Model

Audàcia.

Visió de futur

Prendre la
iniciativa

Lideratge

Mètode d'innovació

Habilitats.

Predisposició al
canvi

Assumir risc

Presa de decisions

Recursos per la
innovació

Eines.

Potencial creatiu

Focalització de
l'esforç

Treball col·lectiu

Transformació digital

Acció interna.

Experimentar amb Ambient distès i
novetats
natural.

Obert en fora.Connexió exterior

Capacitat per
vendre's

Reconeixement dels La innovació com a
mèrits
valor
Disponibilitat
d'expertesa

El pacient al centre
de tot

Diagnòstic. Impulsors de la innovació
Habilitats

Individual
Perfil personal
d’impulsors.

Eines

Audàcia

Col·lectiva
Perfil col·lectiu
d’impulsors.
Intern
Oberts

Perfil d’ impulsors d’innovació

Diagnòstic. Marc conceptual de la innovació
Estratègia

Individual
El marc conceptual
vist per la persona
Col·lectiva
El marc conceptual a
l’organització.

Emprenedoria

Equip

Model

Marc conceptual d’innovació

Recomanacions individuals
Millora-adaptació
dels indicadors
d’innovació que la
persona es pot
plantejar

