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Høringssvar fra Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social
Vedr. revideret ledelsesgrundlag "God ledelse og styring i
Region Midtjylland"
Hoved-MEDudvalget for Psykiatri og Social har på møde af 18. april
2018 drøftet det reviderede ledelsesgrundlag "God ledelse og styring
i Region Midtjylland" og har følgende bemærkninger.
Udvalget vil indledningsvist anerkende ambitionen om at formulere et
kortere og mere tidssvarende ledelsesgrundlag, hvilket har gjort
ledelsesgrundlaget mere overskueligt og læsevenligt.
HMU ønsker også at tilkendegive og finder det positivt at modeller,
eks. på strategier, indikatorer og lange forklaringer er afløst af et
enkelt overblik med de forskellige målbilleder. Koblingen til de
forventninger, som ligger i målbillederne ses positivt.
Der er i udvalget konkret peget på, at følgende bør overvejes i det
videre arbejde med ledelsesgrundlaget:
 En vigtig forventning for at skabe god ledelse og styring er, at
både ledelse og medarbejdere udviser ansvar, fleksibilitet og tillid
overfor hinanden - i respekt for opgaven. HMU finder ikke, at dette
fremgår eksplicit i det foreliggende udkast. Dette bør desuden
fremgå i indledningen, hvor god ledelse og styring for Region
Midtjylland er skitseret, særligt i forhold til fleksibilitet.
 Afsnittet på side 2, 2. afsnit: "Alle ansatte er hver dag optagede af
at gøre det lidt bedre end i går" bør formuleres mere hensigtsmæssigt, idet personalet er dedikerede og hver dag yder deres
bedste.
 At det i forbindelse med beskrivelse af værdien 'Dygtighed' (side
3) med fordel kan inkluderes, at arbejdet skal hvile på et fagligt
grundlag.
 I beskrivelsen af 'Ordentlighed' (side 7) kan følgende tilføjes Det
kræver, at vi udviser tillid og fleksibilitet overfor hinanden og
sikrer en god tone, respekt og ordentlighed i omgangen med
hinanden og med borgerne.
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Sammenhængene mellem et godt arbejdsmiljø, faglighed og sikkerhed for medarbejdere,
patienter og borgere kan tilføjes, da disse parametre er væsentlige for trivsel på
arbejdspladsen.
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