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Regionen arrangerer gratis bustransport 
til og fra borgertopmødet fra opsamlings
steder rundt i regionen. Hvor og hvornår 
busserne kører, vil fremgå af det svarbrev, 
du modtager den 20. august 2007. Hvis du 
selv sørger for transport, dækker regionen 
dine udgifter. Husk at skrive hvilken form 
for transport du benytter i din tilmelding.

Har du spørgsmål?
Du er velkommen til at kontakte Region 
Syddanmark, kommunikationskonsulent 
Merete Magnussen på: 
merete.magnussen@regionsyddanmark.
dk eller på mobil 2920 1877, hvis du har 
spørgsmål om borgertopmødet.

Region Syddanmark  
samarbejder med  
Teknologirådet
Region Syddanmark samarbejder 
med Teknologirådet om at gen
nemføre borgertopmødet. Teknologi
rådet er en uafhængig institution, 
der er nedsat af Folketinget til 
at bistå med rådgivning til folke
valgte politikere. Teknologirådet har 
mange erfaringer med en række 
forskellige og gode måder at ind
drage borgere på – en af dem er 
borgertopmøder.  
Se evt. mere på www.tekno.dk.



I denne folder kan du læse om borgertop
mødet om Fremtidens Sygehuse, der 
foregår den 1. september 2007 i Vejle. 

Det er regionsrådet i Region Syddanmark, 
der står bag invitationen, og ca. 300 
borgere i regionen får mulighed for at 
deltage. 

På borgertopmødet er det borgernes op
gave at formulere gode råd til politikerne 
og bidrage til den beslutning, de skal 
træffe om Fremtidens Sygehuse i slutnin
gen af december.

Hvorfor skriver vi til dig?
Du er blevet udvalgt tilfældigt blandt 
de knap 1,2 millioner borgere, der bor i 
Region Syddanmark. Regionen har fået 
Indenrigsministeriet til at udtrække 
oplysning om navn og adresse på cirka 
8.000 borgere i alderen 1870 år i CPR
registeret. Udtrækket er foretaget blandt 
borgere i regionens 22 kommuner. 

Region Syddanmark har valgt denne 
fremgangsmåde for at sikre, at deltager
kredsen på borgertopmødet bliver så bred 
som muligt, og at så mange synspunkter 
som muligt kommer frem.

Du er anonym indtil du tilmelder dig og 
bliver en af de ca. 300 borgere, som bliver 
udvalgt til at deltage på borgertopmødet.

Hvorfor holder regionen  
borgertopmøde?
Det berører alle regionens borgere, 
hvordan sygehusvæsenet bliver indret
tet i fremtiden. Derfor er det vigtigt for 
regionsrådspolitikerne at vide, hvordan 
borgerne mener, at hjælpen til akut syge 
og tilskadekomne skal være. Det er også 
vigtigt for dem at vide, hvad de mener om 
kvalitet, hvad der giver dem tryghed og 
sidst men ikke mindst, hvilken udvikling de 
mener, er den bedste, når det handler om 
at fremtidssikre regionens sygehuse.
 
I Region Syddanmark har politikerne 
udpeget åbenhed, dialog og borgerind
dragelse som vigtige elementer i deres 
måde at arbejde på. Det stort anlagte 
borgertopmøde markerer politikernes 
ønske om at være i dialog med regionens 
borgere om vigtige politiske spørgsmål. 
Fremtidens Sygehuse hører under den 
kategori.

Hvad bliver det brugt til?
Resultaterne fra borgertopmødet bliver 
skrevet ned samlet i et katalog, der får  
titlen ”Borgernes høringssvar”. Kataloget 
vil blive brugt til at kvalificere regions
rådets beslutningsgrundlag yderligere.

Borgertopmøde om Fremtidens  
Sygehuse i Region Syddanmark

Regionsrådet arbejder efter følgende 
tidsplan:

25.juni – 3. september: Høringsperiode 
på oplæg, der beskriver de forskellige 
muligheder for at indrette fremtidens 
sygehuse i Region Syddanmark.

1. september: Borgertopmøde i Vejle.

3. september – 5. november: Politikere 
og embedsmænd gennemlæser og drøfter 
høringssvar herunder ”Borgernes hørings
svar”.

5. november- 1. december:  
Anden offentlige høringsrunde.

20. december: Regionsrådet træffer 
beslutning om indretning af fremtidens 
sygehusvæsen.

Hvordan foregår  
borgertopmødet?
Det er borgerne, der spiller hovedrollen 
på borgertopmødet. Sammen med ca. 300 
borgere fra hele regionen, får de mulighed 
for at drøfte, hvordan fremtidens syge
husvæsen skal indrettes. Inden topmødet 
modtager deltagerne materiale om emnet, 
så de har mulighed for at læse mere inden 
mødet. 

På mødet bliver deltagerne delt op i 
mindre grupper ved caféborde. Én af de i 
alt 41 folkevalgte politikere har rollen som 
neutral bordformand og skal ikke deltage 
i dialogen omkring bordet. Derimod skal 
bordformanden sikre, at alle kommer til 
orde og får mulighed for at formulere  
deres budskaber til politikerne. En 

referent skriver gruppens budskaber 
og argumenter direkte ind på computer. 
Når topmødet slutter får alle deltagere 
udleveret en foreløbig udgave af dagens 
resultat, nemlig kataloget ”Borgernes 
høringssvar”.

Dagens program veksler mellem dialog 
og oplæg fra fagfolk. Tvjournalisten Trine 
Sick bliver ordstyrer på dagen, og hun vil 
sikre, at alle væsentlige elementer bliver 
berørt og udspørger oplægsholderne. 
Deltagerne har undervejs mulighed for 
at udpege de budskaber, som de synes er 
vigtigst, at politikerne tager med i deres 
videre drøftelser. 

Dagen slutter af med en reception, hvor 
også pressen er inviteret.

Hvordan kommer jeg med på  
borgertopmødet?
Det eneste du skal gøre er at udfylde  
vedlagte tilmeldingsblanket og returnere 
det i svarkuverten. Du kan også tilmelde 
dig på internettet på 
www.regionsyddanmark.dk/topmoede.
 
Regionen skal modtage din tilmelding  
senest den 13. august 2007. Du får 
skriftligt svar på din tilmelding mandag 
den 20. august 2007. Hvis der er mange 
tilmeldte, vil regionen på baggrund af 
oplysningerne på tilmeldingerne, udvælge 
deltagerne, så de er blandet mest muligt 
med hensyn til køn, alder, beskæftigelse 
og bopælskommune. 


