
MedarbejderTopmøde
– for de medicinske afdelinger

Region Hovedstaden
- i samarbejde med Teknologirådet



Region H har en plan
Regionsrådets politikere har vedtaget en plan for rekruttering og 
personaleudvikling i Region Hovedstaden. MedarbejderTopmødet 
er et led i arbejdet med at sætte konkret indhold på planen.  
Resultaterne fra topmødet samles i ’Medarbejdernes Idékatalog’, 
der overdrages til videre behandling i koncerndirektionen, som vil 
vurdere om, og hvordan resultaterne bedst omsættes. Og give en 
tilbagemelding på dette.

Med dette MedarbejderTopmøde – det første af sin slags herhjem-
me – konsulterer Region H en særlig ekspertise – nemlig medarbej-
derne. Hvad er medarbejdernes egne bud? Hvad er vurderingen på 
allertætteste hold i de vigtige medicinske afdelinger? Denne dag 
har medarbejderne hovedrollen – uden indblanding fra andre.

Vi skriver til dig personligt
Invitationen her er personlig. Du er blevet udtrukket blandt samtlige 
medarbejdere på de medicinske afdelinger på regionens 12 hospi-
taler. Vi tilstræber at sammensætte et så repræsentativt udsnit af 
medarbejderne som muligt. Alle stillingsgrupper – sygeplejersker, 
læger, sosu-assistenter o.s.v. - og afdelinger er repræsenteret. Der 
er også taget højde for alder og der er taget højde for, hvor mange 
medarbejdere, der er indenfor hver faggruppe.

Sådan foregår et MedarbejderTopmøde
Ved MedarbejderTopmødet sidder man ved 6-8 mands borde og 
taler sammen. Det giver en god mulighed for at høre hinandens 
synspunkter om konkrete emner. 

De emner der skal debatteres, sættes i gang ved hjælp af korte film. 
Hver behandling afsluttes med en elektronisk afstemning, om 



Der bliver god mulighed for at høre og drøfte hinandens synspunkter.

udvalgte spørgsmål, via stemmebokse på bordet. Afstemningen er 
individuel og anonym. En storskærm viser det samlede resultat, og 
også hvordan de enkelte medarbejdergrupper har stemt. 

Dele af topmødet vil bestå af medarbejdernes egne bud på, hvilke 
faglige udfordringer de ser, og deres forslag til, hvordan de kan 
løses.

Ved hvert bord vil der være en neutral bordformand, som også er 
ordstyrer, samt en loyal referent i bordets tjeneste. Det er ledere 
fra hospitalernes direktioner og fra Region Hovedstadens admini-
stration, som på den måde er ’med på en lytter’. Meningen er, at de 
senere kan følge op på topmødet. Alle deltagere får et print med 
hjem med et uddrag af dagens resultater.
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Tilmelding
Send vedlagte tilmeldingsskema i svarkuverten. Portoen er betalt. 
Eller brug tast-selv på www.regionh.dk/medarbejdertopmode. 
Tilmeldingen skal være modtaget senest tirsdag den 26. maj 2009. 
Herefter udsender vi program og mere information, bl.a. et debat- 
oplæg om topmødets konkrete emner. 

Invitationen her er ude i god tid, og vi vil derfor primo maj bede dig 
om at bekræfte din tilmelding igen, for at sikre, at oplysningerne er 
opdaterede. 

Hvem står bag
MedarbejderTopmødet afholdes af Region Hovedstaden i sam-
arbejde med Teknologirådet, der er faglig ansvarlig for at planlægge 
og gennemføre topmødet. Teknologirådet er uafhængigt og nedsat 
af Folketinget til at bistå med uvildig rådgivning til folkevalgte  
politikere. Se www.tekno.dk.

Danske borgere har på regionernes borgertopmøde for nylig  
udpeget ressourcer, kapacitet og effektiv organisering blandt de 
allervigtigste udfordringer at tackle for at få det sundhedsvæsen, vi 
gerne vil have i Danmark. 
Se evt. mere på www.borgertopmoede.dk.

Har du spørgsmål
- vedrørende MedarbejderTopmødet, er du velkommen til at 
kontakte projektleder i Region Hovedstaden, Maja Winther 
Bengtsson.
maja.bengtsson@regionh.dk     Telefon 48 20 54 52.


