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Forord

Hermed præsenteres års
beretning for mangfoldigheds
konsulentens virke i 2009.

Mangfoldighedsindsatsen i  
Region Midtjylland har tre 
overordnede indsatsområder:

� Ligestilling 
� Etnisk ligestilling
� Handicap

I løbet af 2009 har mangfoldig
hedsindsatsen været fokuseret 
på en række projekter og tiltag 
på regionens arbejdspladser.

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



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

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

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

En af mangfoldighedsindsatsens opgaver er, at medvirke til at 
skabe en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd på regionens 
arbejdspladser, på såvel medarbejder som ledelsesniveau. Dette 
kan ske ved f.eks.:

� at arbejde med nye initiativer f.eks. fokus på rekruttering af 
mænd i typiske kvindefag.

� at følge udviklingen vedr. kønsligestilling.

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.

En af målsætninger er, at andelen af medarbejdere med anden 
etnisk baggrund skal afspejle mangfoldigheden i arbejdsstyr
ken. Dette kan ske ved f.eks.:

� at fremme en positiv hold
ning til ansættelse af med
arbejdere med en anden 
etnisk baggrund.

� at følge udviklingen vedr. 
etnisk ligestilling.

Handicap
Region Midtjylland vil som ar
bejdsgiver tilstræbe at skabe 
et rummeligt arbejdsmarked 
på de enkelte arbejdspladser.

En af målsætningerne er, at 
fremme mulighederne for 
beskæftigelse for personer 
med handicap. Dette kan f.eks. 
ske ved:

� at bruge personalepolitik
kens muligheder aktivt, 
herunder Det Sociale 
Kapite l.

� at bidrage til, at der ikke 
findes fysiske og hold
ningsmæssig barriere for 
handicappedes lige ad
gang til regionens arbejds
pladser, bygninger og elek
troniske medier. Fo
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Fakta og tal

Ligestilling
Region Midtjylland har som de øvrige offentlige arbejdsgivere 
udarbejdet ligestillings  redegørelse for 2009.

Formålet med udarbejdelsen af ligestillingsredegørelsen er at 
give et indblik i ligestillingssituationen i regionen og samtidig 
underbygge mangfoldighedsindsatsen.

Herunder ses kønsfordelingen 20082009

Kønsfordeling november 2008 og november 2009

Region Midtjylland Antal kvinder Antal mænd

November 2008 81,2 % 18,9 %

November 2009 80,6 % 19,4 %

Region Midtjylland har i forbindelse med Ligestillings
redegørelsen 2009 og ud arbejdelsen af personale redegørelse 
2009 udarbejdet en samlet statistik over kønsfordelingen på 
Region Midt jyllands arbejdspladser.

Lovgrundlag
I ligestillingslovens § 4 står der, at offentlige myndigheder, 
inden for deres område, skal arbejde for ligestilling og ind
arbejde ligestilling i al planlægning og forvaltning.

I ligestillingslovens § 5a står der videre, at kommunal
bestyrelsen og regionsrådet, over for kommunens og 
regionen s beboere, mindst hvert andet år skal redegøre for 
situationen med hensyn til ligestillingen mellem kvinder og 
mænd blandt de kommunalt og regionalt ansatte. 

Regionshospitalet Randers og Grenaa

Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Århus Universitetshospital, Skejby

Regionshospitalet Horsens og Brædstrup

Psykiatri og Social

Regionshospitalet Silkeborg og Hammel Neurocenter

Hospitalsenheden Vest

Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup

Ansatte i Region Midtjylland

Befolkningen i Region Midtjylland

0%     1%       2%      3%      4%       5%      6%       7%      8%
  

Indvandrere og efterkommere blandt personalet på hospitalerne i Region Midtjylland februar 2010
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6 nyuddannede mandlige sygeplejersker på arbejde på E4 på Århus 
Universitetshospital, Århus Sygehus. Foto: Michael Harder



I tabellen er der beskrevet et 
udpluk af de stillingstyper, hvor 
der stadig er stor forskel på 
antal ansatte kvinder og mænd 
på regionens arbejdsplad
ser. Det er især på social og 
sundhedspersonale området 
og sygeplejerske området, der 
fortsat er en overrepræsen
tation af kvindelige medarbej
dere. 

Et godt eksempel på arbejdet 
med ligestilling er fra Århus 
Universitetshospital, Århus 
Sygehus, som har haft held 
med at tiltrække mandlige 
syge plejersker.

Kilde:  
Koncern HR i Region Midtjylland  
baseret på samkørsel af data fra  
Danmarks Statistik og Silkeborg 
Data.

Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2009

Udvalgte faggrupper I alt Kvinder Mænd Kvinder  
%

Mænd 
%

Økonomaer* 50 50 0 100,0% 0,0%

Lægesekretærer 2.237 2.231 6 99,7% 0,3%

Jordemødre* 302 301 1 99,7% 0,3%

Farmakonomer* 148 147 1 99,3% 0,7%

Sygeplejersker* 8.655 8.366 289 96,7% 3,3%

Ernæringsassistenter* 263 254 9 96,6% 3,4%

Bioanalytikere* 1.055 1.016 39 96,3% 3,7%

Total Syge og sundhedspersonale, basis** 11.915 11.431 484 95,9% 4,1%

Kliniske diætister* 63 60 3 95,2% 4,8%

Ergoterapeuter* 311 296 15 95,2% 4,8%

Øvr. syge og sundhedspersonale* 377 354 23 93,9% 6,1%

Social og sundhedspersonale 3.892 3.611 281 92,8% 7,2%

Ledere, Sundhedskartellets område 829 768 61 92,6% 7,4%

Fysioterapeuter* 484 437 47 90,3% 9,7%

Rengøringsassistenter 843 742 101 88,0% 12,0%

Radiografer* 207 150 57 72,5% 27,5%

Servicemedarbejdere/assistenter 1.144 796 348 69,6% 30,4%

Pædagogisk personale / døgn. inst. 1.430 948 482 66,3% 33,7%

Akademikere 1.389 858 531 61,8% 38,2%

Underordnede læger (reservelæger) 1.828 1.045 783 57,2% 42,8%

Omsorgs og /medhjælpere 1.333 617 716 46,3% 53,7%

Chefer  ansat efter chefaftalen 130 40 90 30,8% 69,2%

Overlæger, lægelige chefer m.v. 1.113 320 793 28,8% 71,2%

Region Midtjylland i alt (alle faggrupper) 31.951 25.751 6.200 80,6% 19,4%

* 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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Personalesammensætning fordelt på faggrupper og etnisk oprindelse 

Udvalgte faggrupper Indvandrere 
og efterkom

mere

Personer 
med dansk  
oprindelse

I alt %  
Indvandrere 
og efterkom

mere

Sygeplejersker 385 9.354 9.739 3,95%

Social og sundhedspersonale 287 4.369 4.656 6,16%

Underordnede læger (reservelæger) 449 2.056 2.505 17,92%

Lægesekretærer 38 2.273 2.311 1,64%

Kontorog itpersonale 58 1.605 1.663 3,49%

Omsorgs og pædogogmedhjælpere 66 1.491 1.557 4,24%

Akademikere 99 1.345 1.444 6,86%

Pæd. pers. og huskoldn.led. døgninst. 55 1.362 1.417 3,88%

Servicemedarbejder, assistent 94 1.261 1.355 6,94%

Overlæger, lægelige chefer mv. 108 1.125 1.233 8,76%

Bioanalytikere 43 1.079 1.122 3,83%

Rengøringsassistenter 135 729 864 15,63%

Ledere, Sundhedskartellet 14 820 834 1,68%

Fysioterapeuter 25 607 632 3,96%

Ergoterapeuter 7 469 476 1,47%

Jordemødre 13 370 383 3,39%

Radiografer 38 191 229 16,59%

Øvrige grupper 196 4.035 4.231 4,63%

Region Midtjylland i alt 2.110 34.541 36.651 5,76%

Kilde:  
Koncern HR i Region Midtjylland  
baseret på samkørsel af data fra  
Danmarks Statistik og Silkeborg 
Data.

Etnisk ligestilling
Region Midtjylland ønsker, at 
personalesammensætningen 
afspejler mangfoldigheden i 
arbejdsstyrken. I samarbejde 
med Danmarks Statistik bli
ver der årligt udarbejdet en 
opgørelse vedrørende etnisk 
ligestilling.

Region Midtjylland vil i et 
rekrutteringsperspektiv ar
bejde aktivt for, at så mange 
som muligt og med de rigtige 
kvalifikationer ansættes i de 
rette jobs uanset baggrund og 
oprindelse.

Andelen af indvandrere og 
efterkommere blandt perso
nalet på regionens hospitaler 

Definitioner:  
Indvandrere 
er født i udlandet. Ingen af forældrene har dansk statsborgerskab eller er født i Danmark.
 
Efterkommere
er født i  Danmark. Ingen af forældrene har dansk statsborgerskab.
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ligger generelt på godt fem 
procent. 

Således afspejler sammensæt
ningen endnu ikke andelen af 
arbejdsstyrken, hvor godt syv 
procent er indvandrere eller 
efterkommere. Kun på Århus 
Universitets hospital, Århus 
Sygehus, og tildels i Horsens 
og Brædstrup af spejler sam
mensætningen blandt medar
bejderne sammen sætningen i 
regionen s befolkning.
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på skærmen, og man kan også 
få læst teksten op, se mere på 
www.rm.dk 

tilgængelighed. Regionshu
set i Viborg levede op til for
ventningerne og blev tildelt 
et diplom for god tilgænge
lighed af De Danske Handicap 
Organisationer.

Tilgængeligheden på Region 
Midtjyllands hjemmesider 
opfylder ligeledes kravene til 
god adgang på nettet. It og 
Telestyrelsen har udarbejdet 
et sæt retningslinjer for til
gængelighed på nettet. Region 
Midtjylland har på relevante 
hjemmesider etableret mulig
hed for at forstørre teksten 

Handicap
Alle mennesker, der kan del
tage på arbejdsmarkedet, 
skal have mulighed for det, 
også mennesker med han
dicap. Region Midtjylland vil 
som ansvarlig arbejdsgiver 
tilstræbe at skabe rumme
lige arbejdspladser, som kan 
bidrage til, at handicappede 
har en tilknytning til arbejds
markedet. Arbejdet med 
tilgængelighed i Region Midt
jylland er bl.a. sket ved gen
nemførelse af en tilgænge
lighedstest af Regions huset 
i Viborg, hvor alle bygninger 
og kontorer blev vurderet ift. 

FTA  DESIGNMANUAL TILGÆNGELIGHEDSMÆRKET

Tilgængelighedsmærket

Tilgængelighedsmærket er et symbol for god tilgængelighed.

FTA vil arbjede for at mærket bliver et internationalt anerkendt symbol for Access/Accessibility,

og på dansk for Adgang.

Der er lagt vægt på at mærket er enkelt i sin udformning og farvevalg, da det skal kunne 

optræde i mange forskellige sammenhænge, både i trykt materiale, på skilte og elektronisk.

Mærket skal være let at genkende. 

Tilgængelighedsmærket består af et A i kombination med vignetter for de enkelte 

handicapkategorier og en forklarende tekst til vignetterne.  

I sin udførelse symboliserer det en plan over et område og adgangen ind i dette.

Brug

Tilgængelighedsmærket må anvendes af certificerede virksomheder i eget 

markedsføringsmateriale, hvor virksomheden omtales. Såfremt andre måtte ønske at gengive

mærket skal dette altid ske i en sammenhæng med en præsentation af mærkeordningen.

I tvivlstilfælde skal der indhentes tilladelse fra sekretariatet.

MARTS  2004 2

Kørestolsbrugere

Gangbesværede, arm- og håndhandicappede

Hørehandicappede

Astma og allergi

Synshandicappede

Udviklingshandicappede

Læsevanskeligheder

Tilgængelighedsmærket anvendes bla. som skilt, der opsættes hos certificrede virksomheder.

Diplom for god tilgængelighed, Regionshuset Viborg
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Kulturforståelse for  
sundhedsprofessionelle
I løbet af 2009 er mangfoldighedskonsulenten flere gange ble
vet benyttet som underviser vedr. kulturforståelse for ansatte 
på regionens hospitaler. 

Nyhedsbreve

Koncern HR udgiver kvartals
vist et nyhedsbrev, som orien
terer om Mangfoldighedsind
satsen i Region Midtjylland. 
Nyhedsbrevet indeholder også 
faktuelle oplysninger om ar
bejdspladsprojekter, kommen
de kurser og temadage samt 
beskrivelse af relevante puljer 
og fonde, som kan understøtte 
arbejdet med mangfoldighed 
for ledere og medarbejdere på 
Region Midtjyllands arbejds
pladser.

YLVA – Yngre Lægers Videreuddannelses aktiviteter for 
udenlandske læger

Nyhedsbrevet har en bred 
læserkreds af såvel eksterne 
aktører som ansatte ved regi
onshusene, psykiatri og social 
og hospitalerne i Region Midt
jylland. 

Læs mere på: www.hr.rm.dk

Rekruttering og fastholdelse 
af udenlandsk arbejdskraft har 
været et af de store indsats
områder i 2009. Indsatsen har 
sat yderligere fokus på sprog 
og kommunikation mellem den 
sundhedsprofessionelle, kolle
gaer og patienter. På baggrund 
af et tæt samarbejde mellem 
Regionshospitalet i Viborg og 
Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus om danskun
dervisning af udenlandske 
læger, er der etableret et pro
jekt under navnet ”YLVA”, som 
fokuserer på dansk uddan
nelse og bedre kommunikation 
for udenlandske læger. 

YLVA er et pilotprojekt mellem 
XX Århus Universitetshospital, 
Århus Sygehus, 
XX Aarhus Universitetshospital, 
Skejby,
XX Regionshospitalet Viborg,
XX Lægeforeningen i  
Region Midtjylland,
XX Konsulentvirksomheden 
Inside Denmark, 
XX Sprogcenter Viborg, 
XX Lær Dansk – Århus, 
XX Koncern HR

YLVA sætter fokus på forbed
ret kommunikation og sprog
tilegnelse ved de udvalgte 
læger, som deltager i projek
tet. YLVA indeholder også 
et mangfoldighedsmentor 
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KKoonnssuulleennttbbiissttaanndd  ttiillbbyyddeess

Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulent-

bistand til regionens arbejdspladser, institutioner 

eller stabe, som ønsker at udvikle personalepoli-

tiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens 

tre fokusområder; ligestilling, etnisk ligestilling 

og handicap. Der kan endvidere ydes rådgivning 

ved rekruttering og ansættelse af udenlandsk 

arbejdskraft.

Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i 

arbejdspladsarrangementer af mere generel art, 

f.eks. med oplæg til et MEDudvalg, en ledelses-

gruppe eller en kreds af medarbejderrepræsen-

tanter. Mangfoldighedskonsulenten kan også yde 

rådgivning ved telefonisk henvendelse. 

Konsulentbistanden er vederlagsfri. 

KKoonnttaakktt  

Mangfoldighedskonsulent 

Anders K. Kristensen 

Tlf.  87 28 54 83 

Mobil:. 51 27 07 40 

Mail:. anders.kristensen@stab.rm.dk

Se mere på HR´s hjemmeside – hvor man også kan finde de tidligere nyhedsbreve 

http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/hr/udvikling+og+arbejdsmiljø

SSttaattuuss  vveeddrr..  rreekkrruutttteerriinngg  aaff  uuddeennllaannddsskk  ssuunnddhheeddssppeerrssoonnaallee  

For at tiltrække udenlandske sygeplejersker og 

speciallæger til ledige stillinger på regionens 

hospitaler og forskellige tilbud inden for psykia-

trien, har Strategisk Sundhedsledelsesforum 

besluttet at iværksætte to rekrutteringsprojek-

ter.
Region Midtjylland deltog med repræsentanter 

fra hospitalerne og psykiatrien i en stort anlagt 

rekrutteringsmesse i Berlin 3. juni 2008. Messen 

blev en stor succes, og der er nu indgået aftale 

om den videre rekrutteringsproces med rekrut-

teringsfirmaet Institut Nord.  

På messen i Berlin fik regionen kontakt til ca. 120 

sygeplejersker og omtrent 30 speciallæger. En 

stor del af de sygeplejersker og læger, som var 

mødt frem på messen, har efterfølgende frem-

sendt deres CV og ansøgninger, som i øjeblikket 

bliver vurderet i tæt samarbejde med de berørte 

hospitaler. De kandidater, som bliver ansat, får 

tilknyttet en mentor, og bliver tilbudt både dansk- 

og kulturkurser som en del af introduktionen. I 

den forbindelse bliver der lagt en plan, som be-

skriver, hvilke opgaver hhv. regionen og hospita-

lerne har ansvar for at løse.           
           (

FORSAT) 

NNyyhheeddssbbrreevveett  uuddggiivveess  ccaa..  hhvveerrtt  kkvvaarrttaall..  

ØØnnsskkeerr  dduu  aatt  ttiillmmeellddee//ffrraammeellddee  nnyyhheeddssbbrreevveett  ssåå  sseenndd  eenn  mmaaiill  ttiill  

aannddeerrss..kkrriisstteennsseenn@@ssttaabb..rrmm..ddkk  

  

 

Nyhedsbrev! 

Mangfoldighedsindsatsen

Region Midtjylland 

 

I dette nummer bl.a.: 

� Arbejdspladsprojekter 

� Udenlandsk arbejdskraft 

� Kurser

� Nyt vedr. ligestilling 

etnisk ligestilling og handicap 

� 4 Årgang 2 

August 2008 
 

  
NNyyhheeddssbbrreevv  oomm  MMaannggffoollddiigghheeddssiinnddssaattsseenn    

ii  RReeggiioonn  MMiiddttjjyyllllaanndd    

Nyhedsbrev nr. 4 vedr. Mangfoldighedsindsat-

sen i Region Midtjylland, omtaler denne gang 

en række nye arbejdspladsprojekter i regio-

nen, herudover omtales et inspirerende kul-

turkurser som afholdes den 21. oktober 2008. 

Nyhedsbrevet indeholder også en opdatering 

vedr. rekruttering af udenlandsk sundheds-

personale.
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Nyhedsbrev nr. 5 for Mangfoldighedsindsatsen i Region Midtjylland, fortæller denne gang om en 

række interkulturelle projekter og publikationer. Herudover er der omtale af forestående kursusaktiviteter 

og aktuelle seminarer; bl.a. et seminar som afholdes i samarbejde med Center For Folkesundhed og 

Sundhedsstyrelsen den 11. december 2008 i Århus. Til slut i nyhedsbrevet vil der være henvisninger til en 

del nye puljer/fonde som kan søges af afdelinger – hospitalsenhederne. 

  
KKoonnssuulleennttbbiissttaanndd  ttiillbbyyddeess

Mangfoldighedskonsulenten tilbyder konsulentbistand til regionens 

arbejdspladser, institutioner eller stabe, som ønsker at udvikle per-

sonalepolitiske tiltag inden for Mangfoldighedsindsatsens tre fokus-

områder; ligestilling, etnisk ligestilling og handicap. Der kan endvi-

dere ydes rådgivning ved rekruttering og ansættelse af udenlandsk 

arbejdskraft.Mangfoldighedskonsulenten kan også deltage i arbejdspladsarran-

gementer 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. Se mere på HR´s hjemmeside – hvor man også kan finde de tid-

ligere nyhedsbreve 
http://www.rm.dk/om+regionen/organisation/hr/udvikling+og+arbejdsmiljø

  

NNyyhheeddssbbrreevveett  uuddggiivveess  ccaa..  hhvveerrtt  kkvvaarrttaall..  

ØØnnsskkeerr  dduu  aatt  ttiillmmeellddee//ffrraammeellddee  nnyyhheeddssbbrreevveett  ssåå  sseenndd  bbeesskkeedd  ttiill::  aannddeerrss..kkrriisstteennsseenn@@ssttaabb..rrmm..ddkk  

  

  
  
  

 

Nyhedsbrev! Mangfoldighedsindsatsen
Region Midtjylland 

 

I dette nummer bl.a.: � Interkulturelle projekter 

� Rekruttering � Kurser og seminarer 
� Nyt vedr. ligestilling 

- etnisk ligestilling og handicap 

� Puljer/fonde 

� 5 Årgang 2 December 2008 
 

NNyyhheeddssbbrreevv oomm
MMaannggffoollddiigghheeddssiinnddssaattsseenn

ii RReeggiioonn MMiiddttjjyyllllaanndd

KKoonnttaakkttmangfoldighedskonsulent 

Anders K. Kristensen Tlf.  87 28 54 83 Mob. 51 27 07 40 anders.kristensen@stab.rm.dk
Konsulentbistanden 
er vederlagsfri. 

forløb. Projektet evalueres 
i efteråret 2010 og der udar
bejdes efterfølgende en kort 
pjece med gode råd og prak
sisredskaber i arbejdet med 
danskundervisning og kom
munikation for udenlandske 
læger.

YLVA projektet er finansieret 
af en pulje i regi af Lægelig 
Uddannelse i Region Midtjyl
land.

www.hr.rm.dk


Diversity LAB

Institut for Menneskerettig
heder afholdt i 2009 en række 
mangfoldighedsworkshops 
under titlen ”Diversity LAB”. 

Region Midtjylland deltog 
som offentlig virksomhed 
med et stort mangfoldigheds
potentiale. Regionshospitalet 
Viborg deltog med Billeddiag
nostisk afdeling som pilot
afdeling med oversygeple
jerske Grethe V. Nielsen som 
arbejdsgiverrepræsentant. 

Billeddiagnostisk afdeling  
består af ca. 120 medarbej
dere fordelt på følgende 
faggrupper: 6 social og 
sundheds assistenter, 20 i 
lægesekretærgruppen, 60 
sygeplejersker og radiografer, 
40 læger samt 10 personer, 
der fordeler sig på andre fag
grupper. Forskellige natio
naliteter er repræsenteret i 
afdelingen på tværs af køn og 
faggrupper. Afdelingen har et 
ønske om at arbejde målrettet 
med mangfoldighed i de kom
mende år.

9
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XX Studietur til Canada om Ledelse, 
Kultur og Mangfoldighed
XX Ligestillingsredegørelsen 2009
XX Karrieremesse Statskundskab
XX Kulturkursus Århus Sygehus 
XX Kursus akutsygeplejersker 
XX Konference Sundhedsstyrelsen 
XX Store Uddannelsesdag
XX Konference Sundhedsstyrelsen 

XX Undervisning på lægesekretæruddannelsen
XX Kontaktmøde Århus Kommune, rekruttering
XX Møde Sprogcenter Århus
XX Møde Danske Regioner Forum Rekruttering
XX Møde baggrundsgruppen udenlandsk rekruttering 
XX Tilgængelighedsopmåling af Regionshuset Viborg
XX Møde integrationsgruppen ved Regionshospitalet Viborg
XX Møde Lægeforeningen og sprogcenter
XX Oplæg CBS om mangfoldighed
XX Mangfoldighedsprojekt  Århus Universitetshospital, Århus 
Sygehus
XX Kursus kulturforståelse i psykiatrien 
XX Udviklingsinitiativer Regional Udvikling om fastholdelse af 
udenlandsk arbejdskraft
XX Mentorkursus  Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
XX Aktionsforskningsprojekt Regionshospitalet Viborg
XX Oplæg på MEDgrunduddannelsen
XX Mangfoldighedsprojekt BDA Regionshospitalet Viborg
XX Etablering af YLVA projektet 
XX Møde Danske Regioner og Work In Denmark
XX Deltagelse på karrieremesse ”Krydsfelt”, Århus
XX Kulturkursus for lægevagten
XX Kulturkursus for lægesekretærer Regionshospitalet Viborg
XX Møde Viborg Kommune internationale Skole
XX Oplæg mangfoldighedskonference Region Nordjylland 
XX Fyraftensmøde, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
XX Mentorkursus, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus
XX Møde Statsforvaltningen – Udlændingeservice
XX Møde om kulturelle nøglepersoner på  
Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Projektplan – resultatoversigt 2009

Arbejdspladsprojekter, aktiviteter, oplæg, temadage, kurser og konferencer 
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Visioner 2010

Planlagte aktiviteter
Med vedtagelse af Mangfol
dighedsindsatsen i 2009 skal 
der i 2010 være særligt fokus 
på konsolidering af mangfol
dighedsindsatsens tre udvalgte 
hovedindsatsområder:

XX Ligestilling 
XX Etnisk Ligestilling
XX Handicap

Temadage og kurser
Herudover er der planlagt en 
række aktiviteter og afholdel
se af kurser og temadage.

Arbejdspladsprojekter
Udover de allerede planlagte 
aktiviteter og temadage vil 
mangfoldighedskonsulen
ten fortsætte udviklingen af 
igangværende projekter på 
regionens arbejdspladser. 
Herunder er der beskrevet et 
par udvalgte arbejdsplads
projekter:

Projektudvikling af sprog- og 
kulturkurser i samarbejde 
med hospitalsenheder, sprog-
skoler og øvrige relevante 
aktører.

Rekruttering og fastholdelse 
af udenlandsk arbejdskraft i 
samarbejde med psykiatri- og 
socialstaben.

11

FAKTA

Målgruppen for mangfoldighedsindsatsen
”Alle ansatte i Region Midtjylland er omfattet af mangfol-
dighedsindsatsen. Mangfoldighedsindsatsen understøtter 
ligeledes indsatsen for at indsluse ledige, herunder særligt 
udsatte grupper, som ønsker beskæftigelse på regionens 
arbejdspladser”. 

Mangfoldighedsindsatsens hovedindsats områder er: 

�  Ligestilling
�  Etnisk ligestilling
�XHandicap

Konsulentbistand  
Til at understøtte regionens arbejdspladser i arbejdet med 
mangfoldighed er der ansat en mangfoldighedskonsulent 
i Koncern HR, Regionshuset Viborg. Konsulenten tilbyder 
konsulent bistand og koordinering til interne og eksterne 
samarbejdspartnere vedr. såvel projektudvikling som løsning 
af enkeltsager. Konsulentbistanden tilbydes som udgangs
punkt i et tæt samarbejde med de lokale HR enheder og 
stabe ne.

Kontakt  
Mangfoldighedskonsulent
Anders K. Kristensen
Tlf.: 87 28 54 83  
Mobil: 51 27 07 40
email: anders.kristensen@stab.rm.dk

mailto:anders.kristensen@stab.rm.dk
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Skottenborg 26
8800 Viborg
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