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Forord

Hermed præsenteres års beretning for 
mangfoldighedskonsulentens virke i 2011.

I løbet af 2011 har mangfoldighedsind-
satsen været fokuseret på en række 
projekter og tiltag på regionens arbejds-
pladser.

I denne årsberetning er der beskrevet 
en række aktiviteter, der er gennemført i 
regi af mangfoldighedsindsatsen.

Region Midtjylland var i 2011 nomi neret 
til MIA-prisen (mangfoldighed i arbejds-
livet) og er igen nomineret i 2012.



Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland 
blev vedtaget af regionsrådet den 20. april 2009.

Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til 
at styrke Region Midtjylland som en attraktiv, 
mangfoldig og rummelig arbejdsplads.

Mangfoldighedsindsatsen har tre hovedindsats-
områder:

 f Ligestilling
 f Etniske ligestilling
 f Handicap 

I denne årsberetning for 2011 vil der blive givet 
en status på de tre indsatsområder med eksem-
pler fra hverdagen i regionen.

Mangfoldighedsindsatsen
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Kønsligestilling

Ligestilling mellem kønnene er en del af Region Midtjyllands 
mangfoldighedspolitik. Det indebærer, at mænd og kvinder har 
lige rettigheder, muligheder og pligter. Se Region Midtjyllands 
personalepolitik på hjemmesiden: www.hr.rm.dk

Det er blandt andet Region Midtjyllands mål at medvirke til, at 
der bliver en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regio-
nens arbejdspladser – både blandt medarbejder og ledere – og 
at sætte fokus på rekruttering af mænd i typiske kvindefag. Tal-
lene i tabel 7 viser, at der er en forholdsvis skæv kønsfordeling 
blandt de ansatte i Region Midtjylland, da kvinder udgør 80,2 %. 
Det er ikke overraskende, da store kvindefag som sygeplejer-
sker, social- og sundhedspersonale og lægesekretærer udgør 
næsten halvdelen af alle ansatte i Region Midtjylland. 

I øvrigt er det værd at bemærke, at kønsfordelingen på læge-
området er på vej til at ændre sig. På overlægeniveauet udgør 
mænd fortsat den største andel med 67,9 %, mens kvinder er 
kommet i overtal blandt yngre læger med 58,7 %. 

Tabel 7 viser kønsfordelingen blandt de større faggrupper i Re-
gion Midtjylland og en underopdeling af de knap 12.000 perso-
ner inden for Syge- og sundhedspersonale (sundhedskartellet, 
basis).

Region Midtjylland har som de øvrige offentlige arbejdspladser 
afgivet lovpligtig ligestillingsredegørelse for 2011.

Tabel 7: Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2011

Udvalgte  faggrupper I alt Kvinder Mænd Kvinder % Mænd %

Økonomaer* 42 42 0 100,0% 0,0%

Jordemødre* 343 342 1 99,7% 0,3%

Lægesekretærer 2.201 2.192 9 99,6% 0,4%

Farmakonomer* 153 151 2 98,7% 1,3%

Kliniske diætister* 68 67 1 98,5% 1,5%

Laboranter* 43 42 1 97,7% 2,3%

Ernæringsassistenter* 253 245 8 96,8% 3,2%

Sygeplejersker* 8.647 8.358 289 96,7% 3,3%

Bioanalytikere* 1.046 1.005 41 96,1% 3,9%

Total syge- og sundhedspersonale, basis** 11.875 11.375 500 95,8% 4,2%

Ergoterapeuter* 305 291 14 95,4% 4,6%

Ledere på Sundhedskartellets område 733 678 55 92,5% 7,5%

Øvrige syge- og sundhedspersonale* 249 229 20 92,0% 8,0%

Social- og sundhedspersonale 3.264 2.980 284 91,3% 8,7%

Fysioterapeuter* 473 420 53 88,8% 11,2%

Husassistenter 179 155 24 86,6% 13,4%

Rengøringsassistenter 672 573 99 85,3% 14,7%

Erhvervsudd.serviceassistenter-og elever 495 405 90 81,8% 18,2%

Kontor- og It-personale mv., Regioner 1.435 1.093 342 76,2% 23,8%

Radiografer* 253 183 70 72,3% 27,7%

Servicemedarb./-assistenter 997 667 330 66,9% 33,1%

Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst. 1.270 805 465 63,4% 36,6%

Akademikere 1.516 938 578 61,9% 38,1%

Yngre Læger 1.961 1.151 810 58,7% 41,3%

Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass. 994 428 566 43,1% 56,9%

Chefer - ansat efter chefaftalen 120 43 77 35,8% 64,2%

Overlæger, lægelige chefer m.v. 1.204 387 817 32,1% 67,9%

Håndværkere m.fl. 328 33 295 10,1% 89,9%

Sygehusportører 287 22 265 7,7% 92,3%

Region Midtjylland i alt 30.520 24.472 6.048 80,2% 19,8%

* faggruppen indgår i »Total Syge- og sundhedspersonale, basis«

** faggruppen består af i alt 11 under-faggrupper, som også indgår selvstændigt i tabellen
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Etnisk ligestilling

Etnisk ligestilling betyder, at alle uanset oprindelse og kulturel 
baggrund har lige rettigheder, muligheder og pligter. Region 
Midtjylland ønsker at understøtte arbejdet med integration og 
etnisk ligestilling.

Region Midtjylland ønsker at fremstå som en attraktiv, mangfol-
dig og rummelig arbejdsplads. Mangfoldighedsindsatsen, som 
er en del af Region Midtjylland personalepolitik, skal medvirke 
til, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden 
i arbejdsstyrken. Se Region Midtjyllands personalepolitik på 
hjemmesiden: www.hr.rm.dk

Opgørelsen over ansatte i Region Midtjylland med en anden 
etnisk baggrund er baseret på sammenkørsel af data fra Dan-
marks Statistik og Silkeborg Data. Statistikken er opgjort pr. 
februar 2012.

Ser man på den største medarbejdergruppe, udgør andelen 
af indvandrere og efterkommere 3,80 % af sygeplejerskerne i 
februar 2012. Det er et lille fald fra 3,85 % i den tilsvarende op-
gørelse fra 2011. I den næststørste faggruppe, social- og sund-
hedspersonale, varetager indvandrere og efterkommere 7,03 % 
af stillingerne. Det er en stigning fra 6,74 % i 2011. 

Ser man på den samlede lægegruppe (dvs. lægelige chefer, 
overlæger og yngre læger), som tilsammen er den tredje største 
faggruppe, så udgør andelen af indvandrere og efterkommere 
tilsammen hele 15,63 %, hvilket er lidt mindre end i 2011,hvor 
andelen var 16,06 %. Indvandrere og efterkommere er primært 
ansat i gruppen af yngre læger, hvor de udgør 19,26 % af de an-
satte, mens de i gruppen af overlæger og lægelige chefer udgør 
9,67 % af de ansatte. 

Tabel 3: Personalesammensætning fordelt på faggrupper og etnisk oprindelse

Udvalgte faggrupper

Indvandrere 
og efter-
kommere

feb-12

Personer 
med dansk 
oprindelse  

feb-12
I alt 

feb-12

% 
indvandrere 

og efter-
kommere

feb-12

%
indvandrere 

og efter-
kommere

feb-11

%  
indvandrere 

og efter-
kommere   
Udvikling

Sygeplejersker 346 8.770 9.116 3,80% 3,85% -0,06%

Social- og sundhedspersonale 283 3.740 4.023 7,03% 6,74% 0,30%

Yngre Læger 449 1.882 2.331 19,26% 19,54% -0,28%

Lægesekretærer 30 2.183 2.213 1,36% 1,47% -0,12%

Akademikere 91 1.427 1.518 5,99% 6,60% -0,60%

Kontor-og it-personale 59 1.458 1.517 3,89% 3,18% 0,71%

Overlæger, lægelige chefer mv. 137 1.280 1.417 9,67% 9,20% 0,47%

Pæd. pers. og husholdn.ledere gninst. 45 1.285 1.330 3,38% 3,67% -0,29%

Omsorgs- og pædogogmedhjælpere 56 1.221 1.277 4,39% 4,57% -0,18%

Servicemedarbejdere-/ assistent 85 1.075 1.160 7,33% 7,57% -0,24%

Bioanalytikere 54 1.015 1.069 5,05% 4,53% 0,52%

Rengøringsassistenter 135 642 777 17,37% 15,44% 1,94%

Ledere på sundhedskartellets område 10 719 729 1,37% 1,25% 0,12%

Fysioterapeuter 21 518 539 3,90% 3,34% 0,56%

Ergoterapeuter 9 392 401 2,24% 1,92% 0,32%

Jordemødre 11 373 384 2,86% 3,17% -0,31%

Radiografer 39 220 259 15,06% 16,06% -1,01%

Øvrige grupper 231 4.155 4.386 5,27% 4,98% 0,29%

Region Midtjylland i alt 2.091 32.355 34.446 6,07% 5,98% 0,09%

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1, idet opgørelsen rummer 

alle personer i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. »definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet«.
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Måltal vedrørende etnisk ligestilling

Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen af-
spejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Måltallet for Region 
Midtjylland er i 2011 fastsat til 6,6 %. Måltallet er fastsat på 
baggrund af Danmarks Statistiks tal for andelen af indvandrere 
og efterkommere for beskæftigede i den geografiske region 
midtjylland. Med en andel på 6,1 % ansatte indvandrere og ef-
terkommere nærmer Region Midtjylland sig generelt målsæt-
ningen. Som det fremgår af tabel 3, er andelen af indvandrere 
og efterkommere inden for nogle faggrupper allerede på niveau 
med eller over det generelle måltal.

Som supplement til de nævnte måltal på 6,6 % for alle ind-
vandrere og efterkommere, arbejdes der i Region Midtjylland 
særskilt med måltal for indvandrere og efterkommere fra 
henholdsvis vestlige og ikke vestlige-lande. I tabel 6 ses det, at 
måltallet for indvandrere og efterkommere fra vestlige lande 
kan fastsættes til 3,0 % og tilsvarende kan måltallet for indvan-
drere og efterkommere fra ikke vestlige lande fastsættes til 3,6 
%. Region Midtjylland ligger med 2,8 % (vestlige) og 3,2 % (ikke 
vestlige) en anelse under de fastsatte måltal. 

Tabel 6:  Andel indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande

Køn

Indvandrere og 
efterkommere 

- vestlige 
lande

Indvandrere og 
efterkommere 
- ikke vestlige 

lande I alt

%
indvandrere og  
efterkommere  

- vestlige 
lande

%
indvandrere og  
efterkommere 
- ikke vestlige 

lande

Kvinder 641 718 26.829 2,4% 2,7%

Mænd 333 399 7.617 4,8% 5,2%

Region Midtjylland i alt 974 1.117 34.446 2,8% 3,2%

Beskæftigede i geografisk  

Region Midtjylland
18.194 22.126 608.658 3,0% 3,6%

* Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger, idet opgørelsen rummer alle per-

soner i lønsystemet inkl. honorarlønnede, jf. definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.
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På Århus Univer-
sitetshospital, 
afdeling E4 har 
man tidligere 
gjort noget 
konkret ved 
sagen. Her 
blev hele 
seks mandlige 
sygeplejersker 
tilbud job på 
samme tid.

Vi vil gerne have flere mænd i plejen
De relativt få mandlige sygeplejersker i Region Midtjylland må 
ofte høre, at de arbejder i et kvindefag.

En meget stor andel af sundhedspersonalet på regionens ho-
spitaler er kvinder. Men at faget også er noget for mænd, har 
to mandlige sygeplejersker sat sig for at dokumentere med en 
fotoudstilling og en bog om mænd i sygeplejen. Udstillingen har 
senest besøgt Regionshospitalet Viborg.

Et citat fra kampagnen »mænd i sygeplejen«:
»Man kan sige, det er et kvindefag, men vi synes, det er synd 
at kalde det et kvindefag, for vi mener ikke, at vi som mandlige 
sygeplejersker trækker på særlige, feminine kompetencer. 
Vi synes, det er vigtigt at få den stereotype opfattelse sat til 
debat, siger en af initiativtagerne til kampagnen »flere mænd i 
sygeplejen«.«

Se mere på www.mandligesygeplejersker.dk

Kønsligestilling

Ligestilling mellem kønnene indebærer, at mænd og kvinder har 
lige rettigheder, muligheder og pligter. 

Det er Region Midtjyllands mål at medvirke til at skabe en mere 
ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens arbejdsplad-
ser på såvel medarbejder- som ledelsesniveau.

Udover ledelse har Vibeke 
Krøll arbejdet med forskning, 
udvikling og undervisning og 
har desuden været formand 
for Dansk Selskab for Kvali-
tet i Sundhedssektoren.

I Region Midtjylland er der 
mange kvindelige ledere på 
alle niveauer. I modsætning 
til det private arbejdsmarked, 
går mange offentlige arbejds-
pladser foran. 
 
Chefsygeplejerske MPH Vibe-
ke Krøll, Aarhus Universitets-
hospital kom fra en stilling 
som kvalitetschef for sund-

hedsvæsenet i Ringkjøbing 
Amt og blev siden chefsyge-
plejerske på Skejby, inden hun 
tiltrådte stillingen på Aarhus 
Universitetshospital. Ledelse, 
kvalitetsudvikling, kompeten-
ce- og organisationsudvikling 
er hendes store interesser, 
og disse områder har da også 
været centrale igennem hen-
des karriere.

I Region Midtjylland er de fleste ledere kvinder

»God ledelse afhænger 
ikke af, om du er mand eller 
kvinde. Ledelse er at skabe 
resultater, at skabe en 
kultur, der kan og vil skabe 
resultater og at overvåge at 
resultaterne nås. Ledelse 
er også at turde træffe 
beslutninger om f.eks. at 
vælge det fra, der ikke har 
værdi for vores kerneydelse«, 
siger Vibeke Krøll. Fo
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søgning og samtidig synliggøre Region Midtjylland som en social 
ansvarlig arbejdsplads.

I skånejob med Downs Syndrom
Maja Jensen blev for tre år siden ansat i midtVask i Århus. Hun er 
født med Downs Syndrom og ansat i et skånejob tre timer dagligt. 

Det betyder meget for Maja at have et arbejde, og hun drømmer 
om at arbejde på midtVask, til hun bliver gammel. 

Vaskeriarbejder Ditte Vendelboe er Majas mentor. Omkring hver-
dagen med Maja siger hun: 

Region Midtjylland vil som ansvarlig arbejdsgiver tilstræbe at 
skabe et rummeligt arbejdsmarked. Det er Region Midtjyllands 
mål at fremme mulighederne for beskæftigelse for personer 
med handicap.

Karrieremuligheder i Region Midtjylland
Beskæftigelsesministeriet, Danske Handicaporganisationer 
(DH), Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) og Virksom-
hedsnetværk for socialt ansvar (Vinsa) står bag en stor fælles 
indsats for at få flere personer med handicap i job. Kampagnen 
kører frem til 2013. Region Midtjylland har bl.a. afholdt en karri-
eredag med det formål at give handicappede inspiration til job-

Samarbejdet med Danske Han-
dicaporganisationer og Virksom-
hedsnetværk for socialt ansvar 
omkring kampagnen har ført til 
nye samarbejdsflader, som skal 
afprøves i de kommende år.

Kontaktinformation  
på midtVask
Pernille Lundvang
Region Midtjylland
midtVask v/Aarhus Universitet
Nørrebrogade 44, bygning 21
8000 Aarhus C

www.midtvask.dk

Handicap
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»På grund af Majas handicap 
skal der være ret meget struk-
tur i hverdagen. Men når hun 
så får det, arbejder hun også 
meget selvstændigt og husker 
alting. Det er faktisk impone-
rende. Og så har Maja altid et 
smil på læben.«  Det bedste 
er dog det, at mange af med-
arbejderne, som før har haft 
fordomme over for folk med 
synlige handicaps, med Majas 
ansættelse har fået et helt 
andet syn på dem. Som en 
medarbejder har udtrykt det, 
»tænk hvis det var min datter, 
så ville jeg være glad for, at 
hun fik en chance på arbejds-
markedet«.
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Kultur og kulturmøder

 
Vejledning af elever og studerende  
med anden etnisk baggrund end dansk

Hospitalsenhed Midt har i 2011 afsluttet et omfattende aktions-
forskningsprojekt vedr. sygeplejestuderende og social- og sund-
hedsassistentelever med anden etnisk baggrund end dansk. 
Fokus har været udvikling og forbedring af læringsmiljøet med 
det formål at få flere uddannelsessøgende til at gennemføre 
uddannelsen. Projektet har været fulgt og understøttet af 
mangfoldighedskonsulenten.

Baggrunden for projektet er, at antallet af uddannelsessøgende 
med anden etnisk baggrund er steget på begge uddannelser, og 
at vejlederne ønsker hjælp til at tackle de pædagogiske udfor-
dringer, det indebærer. 

Resultatet af projektet er bl.a. tre små vejledninger som kan 
findes på Hospitalsenhed Midts hjemmeside. De tre pjecer er 
udgivet og kan rekvireres ved at kontakte Koncern HR.

De tre vejledninger omhandler:

 f Kultur og kulturmøder
 f Feedback
 f Den første planlægningssamtale

Vejledningen er udarbejdet i forbindelse med et aktionsforsk-
ningsprojekt med fokus på udvikling af læringsmiljøet for syge-
plejestuderende og social- og sundhedselever med anden etnisk 
baggrund end dansk på Regionshospitalet Viborg, Skive. 

Læs om projektet på:
 www.regionshospitalet-viborg.dk/afdelinger/hr-afdeling

Foto: Klinisk Foto, Regionshospital Viborg
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EN AF OS?

Landskampagnen EN AF OS har til formål at 
afstigmatisere psykisk sygdom i Danmark 
Landskampagnen EN AF OS blev igangsat 10. oktober 2011 og 
fortsætter frem til 2015. 

Kampagnen blev indledet med en national oplysningskampagne 
målrettet regionale og lokale arbejdspladser. Kampagnen vil 
fremadrettet beskæftige sig med fem overordnede indsatsom-
råder, hvor målgrupperne er brugere og pårørende, unge (især 
under uddannelse), arbejdsmarkedet, personale på social – og 
sundhedsområdet, medierne og den brede befolkning. 
I forhold til beskæftigelsesdelen er Koncern HR og mangfoldig-
hedsindsatsen inddraget i forhold til at understøtte indsatsen.

Kampagnens formål
EN AF OS kampagnen arbejder for at imødegå stigmatisering og 
fremme tolerance og åbenhed over for mennesker med psykisk 
sygdom. Den overordnede vision er at gøre livet bedre for per-
soner med psykisk sygdom ved at fremme inklusion og bekæm-
pe diskrimination forbundet med psykiske lidelser.
www.en-af-os.dk

Foto: Signe Budde Opstrup, kommunikationsafdelingen Psykiatri og social
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Samarbejde med Viborg Kommunen om 
udvikling af mangfoldighedsstrategi

Hvordan bliver arbejdspladsen mere mangfoldig? Hvordan tack-
ler vi medarbejdere, som har sprogproblemer? Det er eksempler 
på spørgsmål, som er blevet taget op i Projekt Mentorkæde, 
som er et projekt under Center For Aktiv Beskæftigelsespolitik 
(CABI). Projektet har kørt siden september 2010 og løber frem 
til marts 2012.

Projekt Mentorkæde er et mangfoldighedsnetværk ledet af 
CABI og bistået af VINSA (Virksomhedsnetværk for Socialt 
Ansvar). Her mødes offentlige og private virksomheder til en 
række forskellige aktiviteter, hvor mangfoldighed er omdrej-
ningspunktet.

»Ideen med at mødes i netværk er, at lederne kan udveksle er-
faringer om, hvad de gør i praksis. Mange af dem støder på de 
samme udfordringer, når det handler om mangfoldighed. Kom-
petenceafklaringer er en af dem. Her fungerer det rigtig godt 
at mødes og diskutere løsninger, for der er mange forskellige 
måder at gøre det på,« siger Mette Fenger, seniorkonsulent hos 
CABI og projektleder for Mentorkæde.

Mentor til strategiarbejde
I Projekt Mentorkæde arbejdes der med to forskellige metoder. 
Den ene er en mentor/mentee-ordning, hvor personer med 
stor erfaring på mangfoldighedsområdet kædes sammen med 
personer med mindre erfaring. Den anden opsætning er net-
værksgrupper, hvor 15 jyske virksomheder mødes og diskuterer 
forskellige emner omkring mangfoldighed.

Udviklingskonsulent Eva Bendix, HR og kvalitet i Viborg Kommu-
ne, er en af deltagerne i Projekt Mentorkæde, hvor hun er en del 
af mentor/mentee-ordningen. Her har hun Anders Kristensen, 
mangfoldighedskonsulent i Region Midtjylland som mentor.

Eva Bendix har bl.a. brugt sin mentor i et strategiarbejde, som 
skal sætte mangfoldighed på dagsordnen i Viborg Kommune. 
Det blev skudt i gang med en intern konference i Viborg Kom-
mune.
 
»Anders K. Kristensen som er mangfoldighedskonsulent i Regi-
on Midtjylland arbejder med mangfoldighed hver dag, og det har 
været rigtig godt for mig at kunne trække på ham, når vi internt 
i kommunen har diskuteret, hvad der er mangfoldighed,« siger 
Eva Bendix.

Se mere på viborg.dk/db/diverse.nsf/Alle/FEB66371DBEE0A2AC
12579220038A095?OpenDocument

Foto: ’Når mangfoldighed skaber værdi’ udgivet af 
Integrationsministeriet og Foreningen Nydansker.
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Eksempler på initiativer i regi af mangfoldighedsindsatsen 2011

Gennemførte arbejdspladsprojekter, aktiviteter, oplæg, temadage, kurser og konferencer 
Aktiviteter vedr. rekrutteringsindsatsen 
Aktiviteter vedr. procedurer for ansættelse med løntilskud
Aktiviteter vedr. rotationsordninger
Projektsamarbejde med CABI
Projektsamarbejde med Foreningen Nydansker
Projektsamarbejde med VINSA
Afholdelse af fundraisingkurser
Projekt vedr. interkulturel kommunikation
Temadag vedr. mangfoldighed 
Deltagelse i MIDTLAB Innovationsservice
Deltagelse i Integrationsministeriet mangfoldighedsprojekt
Samarbejde med Danske Regioner vedr. fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale
Deltagelse i mentorkæde-projekt med Center For Aktiv Beskæftigelsesindsats
Kulturkurser bl.a. for Alkohol- og Trafikkonsulentenheden
Deltagelse på LMU grundkurser og i LMU møder
Kursus vedr. diskriminationslovgivning for personalekonsulenter og HR jurister
Aktiviteter vedr. regional omplacering
MM projektet, opkvalificering af ægtefæller til internationale medarbejdere
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Mere mangfoldighed med Foreningen Nydansker M+
Region Midtjylland deltager i 2012 i foreningen Nydanskers 
store landsdækkende mangfoldighedsprojekt »Mangfoldig-
hed Plus« (M+), som er et vækst- og innovationsforløb, der har 
mangfoldighed som omdrejningspunkt. Igennem professionel 
forretningsudvikling geares 70 danske virksomheder til at op-
dage nye vækst- og forandringspotentialer. 
www.foreningen-nydansker.dk

Nyhedsbreve 
Koncern HR udgiver kvartalsvist et nyhedsbrev, som orienterer 
om mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland. 

Nyhedsbrevet har en bred læserkreds af såvel ansatte ved re-
gionshusene og hospitalerne i Region Midtjylland som eksterne 
aktører. 
Læs mere på: www.hr.rm.dk

Indsatsområder 2012

Planlagte aktiviteter
Med baggrund i vedtagelse af mangfoldighedsindsatsen i 2009 
skal der igen i 2012 sættes et særligt fokus på videreudvikling af 
mangfoldighedsindsatsens tre udvalgte hovedindsatsområder:

 f Kønsligestilling 
 f Etnisk Ligestilling
 f Handicap.

Herudover er der planlagt følgende aktiviteter:

Temadage og kurser
En del af aktiviteterne i mangfoldighedsindsatsen er afholdelse 
af kurser og temadage. Ligesom i 2011 vil mangfoldighedskon-
sulenten udbyde en række kurser og temadag f.eks. kulturkur-
ser for sundhedspersonale.

Arbejdspladsprojekter
Udover de allerede planlagte aktiviteter og temadage vil mang-
foldighedskonsulenten fortsætte udviklingen af igangværende 
projekter på regionens arbejdspladser og iværksætte nye initia-
tiver, f.eks.:

 f Sprog og kulturkurser i samarbejde med hospitalsenheder, 
sprogskoler og øvrige relevante aktører.

nyhedsbrev

Regionshuset

Viborg

Koncern HR

Alle bør behandles forskelligt – så bli-

ver det ens for alle… 

Sådan lyder en opfordring fra professor Steen Hildebrandt, i et interview om forskel-

lighed og mangfoldighed, et synspunkt som mangfoldighedsindsatsen i Region Midt-

jylland bl.a. tager afsæt i. Nyhedsbrev nr.11 vedr. mangfoldighedsindsatsen i Region

Midtjylland, omtaler denne gang en række nye projekter og en række forestående

kursusaktiviteter. 

Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser,

institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for

mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handi-

cap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af uden-

landsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. 

Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere

generel art, f.e
ks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af

medarbejderrepræsentanter.  

Konsulentbistanden er vederlagsfri. 

Se mere på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyheds-

breve: www.rm.dk/via13150.html

         
         

         
         

         
         

         
         

 Mangfoldighedsindsatsen Nr. 11 – December 2010  

Nyt om handicap, 

ligestilling og etnisk 

ligestilling 

side 1-4

Udenlandsk arbejdskraft 

Nye regler og 

bekendtgørelser  

side 5-6

Sprogpris 2010 

Medicolink

Work In Denmark 

Side 7

Patientinformationsfilm  

Tolkeregler 

Aktuelle kurser  

side 8 -10 

nyhedsbrev

Regionshuset
ViborgKoncern HR

 

MANGFOLDIGHEDSINDSATSEN NOMINE-

RET TIL MIA PRISEN 2011 
Institut for Menneskerettigheder som står bag MIA-prisen, har nomineret Region

Midtjylland til den prestigefyldte MIA pris 2011. Læs mere i dette nummer af nyheds-

brev fra mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland 

Nyhedsbrev nr. 12 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler den-

ne gang en ny patientinformationsfilm på flere sprog, nyt om ligestilling. Herudover

er der beskrevet en række forestående kursusaktiviteter og aktuelle konferencer. 

Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdspladser,

institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for

Mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handi-

cap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af uden-

landsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. 

Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarrangementer af mere

generel art, f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelsesgruppe eller en kreds af

medarbejderrepræsentanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde rådgivning

ved telefonisk henvendelse. Konsulentbistanden er vederlagsfri. 

Se mere på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også kan finde de tidligere nyheds-

breve: www.rm.dk/via13150.html

                                                                                               Mangfoldighedsindsatsen Nr. 12 – Marts 2011  

Mangfoldighedsindsatsten   
nomineret til MIA-prisen  
2011

Side 2

Toplederboard vedr. 
Mangfoldighed 

side 3

Ligestilling CSR
Patientinformation 

side 4 - 6

Kurser og konferencer 
Vejledning for vejledere 
Højtidskalender 2011 
Seminar om danskuddannelse

side 7-10 

nyhedsbrev

RegionshusetViborgKoncern HR

Mangfoldighed, innovation og vækst!

Nyhedsbrev nr. 10 vedr. Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, omtaler den-

ne gang en række initiativer der peger på at mangfoldighed, innovation og vækst

hænger sammen, selvom mange antyder at mangfoldighed ofte er varm luft og flotte

taler.

Koncern HR i Region Midtjylland tilbyder konsulentbistand til regionens arbejdsplad-

ser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle personalepolitiske tiltag inden for

mangfoldighedsindsatsens tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling og handi-

cap. Der kan endvidere ydes rådgivning ved rekruttering og fastholdelse af uden-

landsk arbejdskraft og afholdelse af kurser og temadage. 

Fremadrettet vil mangfoldighedsindsatsen også arbejde bredt med CSR (Corporate 

Social Responsibility) et begreb som efterhånden har afløst ”det rummelige ar-

bejdsmarked”.Se mere om mangfoldighedsindsatsen på Koncern HRs hjemmeside, hvor man også

kan finde de tidligere nyhedsbreve: www.rm.dk/via13150.html

                                                                                               Mangfoldighedsindsatsen Nr. 10 – Oktober2010  

Nyt fra Mangfoldigheds- 

indsatsen 
Side 2 Mangfoldighed skaber 

vækst?

side 3 Pris til sprogcentre 
side 4 Stort og småt,  

nyt og gammelt,  

lidt af hvert  
side 5-8 
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