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VÆRDISKABENDE 
SAMARBEJDE I MED-UDVALG  

HVORDAN?

KREDS MIDT TRÆF 21. JANUAR 2020 

KONSULENT FRANZISKA JUUL - ANDERSEN



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

FORMÅLET MED TR TRÆF

Sætte fokus på TR / FTR og AMiRs synlighed i rollen

og opgavevaretagelsen som tillidsvalgt i forhold til medlemmer, 

arbejdspladsen og Dansk Sygeplejeråd.

Målet:  At skabe et værdiskabende samarbejde 

2



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

HVAD ER I FOKUS?
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• Hvad kendetegner et godt og værdiskabende MED- udvalg?

• Værdiskabelse i MED

• I udvalg, i ‘dagligdagen’ og medarbejderrepræsentantens rolle

• Små og store tendenser i MED- arbejdet?

• Hvor henter vi inspiration til vores MED- arbejde?

• Er arbejdsmiljøarbejdet MED-udvalgets kerne?

• Hvilke muligheder ser vi i fremtidens MED?
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Hvorfor sidder 

du i MED?

Hvad er et godt 

MED for dig?



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

MÅLET MED DIN DELTAGELSE ?
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Kontekst
Relation

Position

Position

Sprog

Samarbejde

VÆK FRA fokus på magt, positioner og rettigheder 

I MOD fokus på viden, bidrag og innovation



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

§ 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 
INDEBÆRER: 

(minimumsbestemmelse)

1. Gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for 

arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold

2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for 

tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og 

arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og 

kompetenceområde og 

3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler
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: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

§ 7 INFORMATION OG DRØFTELSE
MINIMUMSBESTEMMELSE

Stk. 1

Grundlaget for MED er, at der er gensidig informationspligt på alle 

niveauer.

Stk. 2 Informationen skal gives på et så tidligt tidspunkt, på en sådan 

måde og i en sådan form, at det giver gode muligheder for en 

grundig drøftelse, så medarbejdernes (…) synspunkter og forslag 

kan indgå i grundlaget for ledelsens (regionsrådets) beslutning.

Stk.3 Ledelsen skal regelmæssigt give information om fremkomne 

forslag og trufne beslutninger i regionsrådet.
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: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

§ 8 RETNINGSLINJER

Stk. 1  

Når en af partnerne ønsker det, skal der snarest muligt  indledes drøftelser 

med henblik på  fastlæggelse af retningslinjer. Der skal fra begge sider 

udvises positiv forhandlingsvilje og søges opnået enighed

Stk. 3

Der SKAL aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af

1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold (DR, KL)

2. større rationalisering- og omstillingsprojekter (DR, KL)

3. personalepolitik, herunder ligestilling (DR) og kompetenceudvikling (KL)

4. efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder 

generel uddannelsesplanlægning (DR)
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(minimumsbestemmelse)
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Beslutningsniveau MED-niveauer Bagland og møder

Regionsråd

Fagudvalg

Leder

Chefer

Direktør HMED

VMU

LMU

Kend MED-systemets  kompetence § 5
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Interessesfære

Indflydelsessfære

Hvad har jeg en interesse i ?

Hvad har jeg indflydelse på?

- Hvad er målet?Kontekst

- Hvad ved du om konteksten?

- Samfundsudfordringerne?

- Politiske rammer?
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Sparring

Drøftelse i TR-kollegiet

Forbered dig selv – undersøge, læs, analyser

Stil spørgsmål



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

VALG AF DET STRATEGISKE RUM 

13

Emner eller

Udfordringer

Individuelle rum 

- Fokus på individ

- OE + aftaler 

Dialog på arbejdspladsen

- Alliancepartnere

- Interessenterne

- Kollegerne

MED – system og niveauer

AMØ - grupper

Målet er...

Politisk indflydelse gennem andre

- Stemme til regionsvalg/folketingsvalg

- Lobbyisme

- TR-kollegiet, Kredsen, DSR

- Faglige selskaber

- Kliniske specialister



14



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

§ 6 MEDINDFLYDELSE OG MEDBESTEMMELSE 
INDEBÆRER: 

(minimumsbestemmelse)

1. Gensidig pligt til at informere og drøfte alle forhold af betydning for 

arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold

2. Medbestemmelse ved fastlæggelse af retningslinjer for 

tilrettelæggelse af arbejds-, personale-, samarbejds- og 

arbejdsmiljøforhold inden for ledelsens ansvars- og 

kompetenceområde og 

3. Mulighed for forhandling og indgåelse af aftaler
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: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

KAN I HUSKE?
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Svend Auken - Miljøminister



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

PRINCIPPER FOR AMØ- ARBEJDET I MED 
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Opgaverne på arbejdsmiljøområdet er fastlagt i arbejdsmiljøloven 
(og de tilhørende bekendtgørelser)

Der kan i MED-systemet fastlægges principper/ aftales retningslinjer for, 

hvordan disse opgaver løses.

Arbejdsmiljølovgivningen slår fast, at medarbejderne skal deltage i 

(enten via udvalg eller gennem deres medarbejderrepræsentant):

•Planlægningen af arbejdsmiljøarbejdet

•Kontrollen med arbejdsmiljøet og

•Vurderingen af arbejdspladsens arbejdsmiljøforhold

Kilde: KL + DR MED- rammeaftale 5 § 8 stk. 1 bemærkninger



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

AFTALE OM TRIVSEL OG SUNDHED

Aftalens formål:

• Skabe grundlag for forbedring og udvikling af de ansattes trivsel og 

sundhed på arbejdspladsen

• Styrke grundlaget for …forebyggelse - og fastholdelsesindsats

• Skabe grundlag for at nedbringe sygefraværet

18

Kilde: Aftale om trivsel og sikkerhed OK 15

§7 Pligt 

§11

§3

§5

§8

§10

+Vold §12

§4 Indflydelse eget arbejde

§ 6

Statistik

§9 Ret til sygefraværssamtale

APV
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

HVAD GØR DIG TROVÆRDIG?
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• Integritet (Integrity)

•Ærlig

•Respektfuld

•Autentisk

• Godgørenhed (Benevolence)

• Villig til at se åbent på andres synspunkt

• Oprigtig interesse i at finde en fælles løsning (fairness)

• Er generøs og villig til at give og dele

• Evne (Ability)

• Færdigheder og kompetencer den anden kan bruge

• Du skal levere varen (ikke ideologi)

• Hold det du lover – walk the talk

Kilde: Martin Euwema, Promoting Social Dialog in European Organizations 2015



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

INDFLYDELSE HVORDAN?

Uprofessionelt Professionelt

Fortæl, hvad i mener Dokumenter behovet

Fortæl, hvad i kræver Fortæl, hvad du kan hjælpe med

Dvæl ved problemerne Anvis løsninger

Klag over processen Gå efter resultater

’ For medlemmernes skyld’ ’For Danmarks skyld’
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Kilde: Hans Jørgen Nielsen, Slotsholm
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Lav en systematisk analyse af problemet eller udviklingsbehovet

Lys

Lampe

Komponenter

VED fasen  og abstraktionsniveauer
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Lav en systematisk analyse af problemet eller udviklingsbehovet

Generaliserende beskrivelser af erfaringen

Fx der er for mange UTH’er

Beskrivelser, formuleringer, fortællinger

Fx statistikken viser, at vi har mange UTH’er i 

afdelingen

Den direkte erfaring

Fx når jeg hælder medicin op, og bliver forstyrret, 

så laver jeg fejl

VED fasen

Kilde: Ralph Stacey – Ledelse i kompleksitet
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

SAMARBEJDE OM 
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https://www.regionsyddanmark.dk/wm499350


Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

MED – UDVIKLINGSVÆRKTØJ 
MED INSPIRATION FRA REGION SYDDANMARK
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Store og små tendenser:

• Kunstig intelligens automatiserer 900.00 jobs i de næste 20 år

• Kunstig intelligens - oversætter sprog, kirurgi, skriver romaner 

• Livsfaser - vi lever længere og holder pauser i arbejdslivet 

Megatrends ift. AMØ:

• Hurtig accelereret teknologiudvikling- betydning for kerneopgaven

• Fleksible ansættelser

• Øget individualisering og opløsning af faste livsfaser

• Demografisk udvikling

Grib dem inden de griber dig! 

Forhold til aktivt til de destruktive processer!
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Tekst med 

For at skifte til 

Underoverskrift i Fed 

tekst tryk fire gange på 

For at komme tilbage til 

de forskellige 

bulletdesign tryk på 

INDHOLDSSIDE MED 

FREMTIDENS ARBEJDSPLADS

Den teknologiske og digitale udvikling

De virtuelle kolleger

De løst tilknyttede

Livsfase-behov

Seniorer

Unge

32Kilde: Arbejdssociolog Steen Elsborg, RUC
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Sparring Drøftelse i TR-kollegiet

Forbered dig selv – undersøge, læs, analyser

Stil spørgsmål
Se perspektiver

Kernopgaven



: 

2. NIVEAU: 

For at skifte fra 

Bold til Regular; klik på 

For at skifte tilbage klik på 

INDHOLDSSIDE      

MIT FØRSTE SKRIDT…
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Refleksion  2 + 2

Tag en beslutning om noget du vil gøre?

- gøre mere/ mindre af? 

- gøre anderledes? 

- Hvad er ideen og det første skridt?


