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 Onsdag den 10. juni 2009 kl. 9.00 – 16.00 
 i FrederiksborgCentret, 

Milnersvej 39, 3400 Hillerød 
- tjek ind og morgenbrød fra kl. 8.00 

 
En sjov og anderledes arbejdsdag om at kunne matche samfundsudviklingen med en aldrende 
befolkning. Hvordan løser vi fremtidens udfordringer på de medicinske afdelinger, så vi kan sikre 
patienterne optimal behandling? Hvordan kan en anden tilrettelæggelse af arbejdet, nye uddannelser 
samt kompetenceudvikling være et bidrag til at matche udviklingen?  

 
Hvad mener de, der ved hvordan hverdagen fungerer? - Om medarbejdernes forslag, vurderinger og 
prioriteringer i fremtidens hospitalsvæsen for at sikre den nødvendige arbejdskraft.  
 

 
 PROGRAM 

 
Der vil være fuld forplejning dagen igennem, deltagerne henter selv ved en buffet.  

 
 
 8.00 - 9.00 Ankomst og indtjek – og morgenbrød 
 
 9.00 Velkomst v/ Helle Ulrichsen, koncerndirektør, Region Hovedstaden og formand 
  for taskforce vedr. regionens Rekrutterings- og Personaleudviklingsplan 

 
 9.05 Introduktion til dagen v. topmødeguide, Mette Seier Helms 
  
 9.15 Indledning – hvem er vi i dag? Kortlægning af deltagerne på stillingsgrupper m.m. 
 

9.25 1. DEBATRUNDE 
 Hvis den medicinske afdeling var en patient… 
 
 Hvad er det for medicinske afdelinger, vi har i dag - hvordan har ’patienten’ det? 
 Hvad er diagnosen? Og hvordan er prognosen? 

 
Intro til runden • kort film • dialog i mindre grupper ved borde • bordformand 
rapporterer fra udvalgte borde • elektronisk afstemning på forberedte spørgsmål • 
resultater vises på storskærme 

Region Hovedstaden afholder  
MedarbejderTopmøde: 
 
I sundhedens tjeneste – fremtidens medicinske 
afdelinger 
 

VEND 



  
11.25 2. DEBATRUNDE  

Hvad er de vigtigste udfordringer for at sikre at de medicinske afdelinger kan 
matche udviklingen de næste 10- 15 år?  Og hvordan tackler vi disse udfordringer? 

 
Intro til runden  •  brainstorm og dialog ved bordene  •  hvert bord formulerer de to 
udfordringer, som vurderes at være vigtigst • løsninger formuleres • plancherne 
udstilles 
 
 

13.20   3. DEBATRUNDE 
 Hvordan udforme ’patientforløbet’? – hvad er de strategiske løsninger, når det 

gælder organisation, ledelse og teknologi? Og hvad er løsningerne i forhold til 
fremtidens medarbejder og fremtidens patient? 
 
Intro til runden  •  kort film  •  dialog ved bordene  •  bordformand rapporterer fra 
udvalgte borde  •  eletronisk afstemning på forberedte spørgsmål • resultater vises på 
storskærme  
 

 15.15 Region Hovedstaden byder på en forfriskning og en snack 
 

15.25 Top 10 – Udfordringer 
Dagens sidste afstemning: Hvad er de udfordringer som medarbejderne vurderer 
som allervigtigst at tackle for at de medicinske afdelinger kan matche udviklingen de 
næste 10-15 år? Deltagernes eget arbejde fra 2. debatrunde sættes til afstemning. 

 
 15.55 Tak for i dag og om det videre forløb v/ Helle Ulrichsen, koncerndirektør, Region 

Hovedstaden 
 

Udpluk af resultater fra dagens MedarbejderTopmøde om fremtidens medicinske 
afdelinger uddeles til deltagerne. 

 
 
-------------------------- 
 
Mere om Region Hovedstadens MedarbejderTopmøde kan ses på  
www.regionh.dk/medarbejdertopmoede. 
 
Region Hovedstaden gennemfører MedarbejderTopmødet i samarbejde med Teknologirådet, 
www.tekno.dk  


