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Forord
Mangfoldighedsindsatsen i Region
Midtjylland blev vedtaget af regionsrådet
i 2009, og har tre hovedindsatsområder; ligestilling, etniske ligestilling og handicapområdet.

Region Midtjylland var i år 2011 og 2012 nomineret til MIA-prisen (mangfoldighed i arbejdslivet)
og vandt prisen i 2012.

Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til
at styrke Region Midtjylland som en attraktiv,
mangfoldig og rummelig arbejdsplads.
I denne årsberetning for 2012 vil der blive
givet en status vedrørende de tre indsatsområder med eksempler på projekter og konkrete
initiativer.
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Tabel 1: Kønsfordeling fordelt på større faggrupper november 2012
Udvalgte faggrupper

Ligestilling mellem kønnene er en del af Region Midtjyllands
mangfoldighedsindsats. Fokus rettes mod, 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 regionens arbejdspladser – både blandt medarbejdere og ledere
– og at sætte fokus på rekruttering af mænd i typiske kvindefag.
Tallene i tabel 1 viser dog, at der er en forholdsvis skæv kønsfordeling blandt de ansatte i Region Midtjylland, idet kvinder
udgør 80,2 % af de ansatte. Det er ikke overraskende, da store
kvindefag som sygeplejersker, social- og sundhedspersonale og
lægesekretærer udgør næsten halvdelen af alle ansatte i Region Midtjylland.

Kvinder %

Mænd %

0

100,0%

0,0%

Jordemødre*

343

342

1

99,7%

0,3%

2.201

2.192

9

99,6%

0,4%

153

151

2

98,7%

1,3%

Lægesekretærer
Farmakonomer*
Kliniske diætister*

68

67

1

98,5%

1,5%

Laboranter*

43

42

1

97,7%

2,3%

Ernæringsassistenter*
Sygeplejersker*
Bioanalytikere*
Total syge- og sundhedspersonale, basis**

253

245

8

96,8%

3,2%

8.647

8.358

289

96,7%

3,3%

1.046

1.005

41

96,1%

3,9%

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*
Social- og sundhedspersonale

249

229

20

92,0%

8,0%

3.264

2.980

284

91,3%

8,7%

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
Kontor- og It-personale mv., Regioner

Servicemedarb./-assistenter
Pæd. pers. og husholdn.led. døgninst.

495

405

90

81,8%

18,2%

1.435

1.093

342

76,2%

23,8%

253

183

70

72,3%

27,7%

997

667

330

66,9%

33,1%

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%

994

428

566

43,1%

56,9%

Omsorgs- og pæd.medhj. samt pæd. ass.

Region Midtjylland har som de øvrige offentlige arbejdspladser
afgivet lovpligtig ligestillingsredegørelse for 2011. Denne skal
udarbejdes igen i 2013.

Mænd

42

Radiografer*

Tabel 1 viser kønsfordelingen blandt de større faggrupper i Region Midtjylland og en underopdeling af de knap 12.000 personer inden for Syge- og Sundhedspersonale (sundhedskartellet,
basis).

Kvinder

42

Fysioterapeuter*

I øvrigt er det værd at bemærke, at kønsfordelingen på lægeområdet er på vej til at ændre sig. På overlægeniveau udgør mænd
fortsat den største andel med 66,5 %, mens kvinder er kommet i
overtal blandt yngre læger med 58,6 %.

I alt

Økonomaer*

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%

30.520

24.472

6.048

80,2%

19,8%

Region Midtjylland i alt

* faggruppen indgår i "Total Syge- og sundhedspersonale, basis”
** faggruppen består af i alt 11 under-faggrupper, som også indgår selvstændigt i tabellen



Ligestilling



5

Tabel 2: Personalesammensætning fordelt på faggrupper og etnisk oprindelse
Udvalgte faggrupper

Mangfoldighedsindsatsen skal medvirke til, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken.
Se Region Midtjyllands personalepolitik på hjemmesiden:
www.hr.rm.dk
Der udarbejdes årlige opgørelser over ansatte i Region Midtjylland med en anden etnisk baggrund baseret på sammenkørsel
af data fra Danmarks Statistik og Silkeborg Data. Statistikken er
senest opgjort pr. februar 2013, og tallene er vist i tabel 2.
Ser man i tabel 2 på den største medarbejdergruppe, udgør
andelen af indvandrere og efterkommere 3,72 % af sygeplejerskerne i februar 2013. Det er et lille fald fra 3,80 % i den
tilsvarende opgørelse fra 2012. I den næststørste faggruppe,
social- og sundhedspersonale, varetager indvandrere og efterkommere 6,60 % af stillingerne. Det er et fald fra 7,0 % i 2012.
Ser man på den samlede lægegruppe i tabel 2 (dvs. lægelige
chefer, overlæger og yngre læger), som tilsammen er den tredje
største faggruppe, så udgør andelen af indvandrere og efterkommere tilsammen hele 16,41 %, hvilket er en stigning fra
15,63 % i 2012. Indvandrere og efterkommere er primært ansat
i gruppen af yngre læger, hvor de udgør 19,78 % af de ansatte,
mens de i gruppen af overlæger og lægelige chefer udgør 10,97
% af de ansatte. Den samlede lægegruppe lever dermed mere
end op til målsætningen om at afspejle mangfoldigheden i arbejdsstyrken.

Indvandrere og efterkommere
feb-13

Personer
med dansk
oprindelse
feb-13

I alt feb-13

Indvandrere og efterkommere
feb-13

Indvandrere og efterkommere
feb-12

Udvikling
12-13, procentpoint

Sygeplejersker

348

9.004

9.352

3,72 %

3,80 %

-0,07 %

Social- og sundhedspersonale

258

3.649

3.907

6,60 %

7,03 %

-0,43 %

Yngre Læger

500

2.028

2.528

19,78 %

19,26 %

0,52 %

Lægesekretærer

33

2.270

2.303

1,43 %

1,36 %

0,08 %

Kontor-og it-personale

53

1.534

1.587

3,34 %

1,36 %

1,98 %

Akademikere

107

1.476

1.583

6,76 %

5,99 %

0,76 %

Overlæger, lægelige chefer mv.

172

1.396

1.568

10,97 %

9,67 %

1,30 %

Pæd. pers. og hushold. led. døgninstituti.

50

1.313

1.363

3,67 %

3,38 %

0,28 %

Omsorgs- og pædagogmedhjælpere

56

1.281

1.337

4,19 %

4,39 %

-0,20 %

Servicemedarbejder, -assistent

70

1.075

1.145

6,11 %

7,33 %

-1,21 %

Bioanalytikere

73

1.009

1.082

6,75 %

5,05 %

1,70 %

145

609

754

19,23 %

17,37 %

1,86 %

8

700

708

1,13 %

1,37 %

-0,24 %

Fysioterapeuter

26

538

564

4,61 %

3,90 %

0,71 %

Jordemødre

11

403

414

2,66 %

2,86 %

-0,21 %

9

395

404

2,23 %

2,24 %

-0,02 %

46

240

286

16,08 %

15,06 %

1,03 %

257

4.452

4.709

5,46 %

5,27 %

0,19 %

2.222

33.372

35.594

6,24 %

6,07 %

0,17 %

Rengøringsassistenter
Ledere på Sundhedskartellet område

Ergoterapeuter
Radiografer
Øvrige grupper
Region Midtjylland i alt

*Antallet af personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1.
Årsagen er at opgørelsen rummer alle personer i lønsystemet inkl. honorar-lønnede, jf. ”definitioner og afgrænsninger sidst i
afsnittet”.



Etnisk ligestilling
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Måltal vedrørende etnisk ligestilling

Med en andel på 6,2 % ansatte indvandrere og efterkommere,
nærmer Region Midtjylland sig generelt målsætningen. Som det
fremgår af tabel 2, er andelen af indvandrere og efterkommere
inden for nogle faggrupper på niveau med eller over det generelle måltal.
Som supplement til de nævnte måltal på 6,6 % for alle indvandrere og efterkommere, arbejdes der i Region Midtjylland
med måltal for indvandrere og efterkommere fra henholdsvis
vestlige og ikke vestlige lande. I tabel 3 ses det, at måltallet for
indvandrere og efterkommere fra vestlige lande kan fastsættes
til 3,0 % og tilsvarende kan måltallet for indvandrere og efterkommere fra ikke vestlige lande fastsættes til 3,6 %. Andelen
af ansatte indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke
vestlige lande i Region Midtjylland ligger med 2,9 % (vestlige) og
3,4 % (ikke vestlige) en anelse under de fastsatte måltal. Set i
forhold til sidste år går udviklingen i retning af at nærme sig en
opfyldelse af måltallene.

Tabel 3: Ansatte indvandrere og efterkommere fra vestlige og ikke vestlige lande
Køn

Indvandrere og
efterkommere vestlige lande

Indvandrere og
efterkommere
- ikke vestlige
lande

Kvinder

663

768

Mænd

362

Region Midtjylland i alt
Beskæftigede i geografisk
region Midtjylland

I alt

Indvandrere og
efterkommere vestlige lande

Indvandrere og
efterkommere
- ikke vestlige
vestlige lande

27.709

2,4 %

2,8 %

429

7.885

5,3 %

5,4 %

1.025

1.197

35.594

2,9 %

3,4 %

18.194

22.126

608.658

3,0 %

3,6 %

Note: Antal personer i denne tabel er højere end antallet af fuldtidsstillinger i tabel 1, idet opgørelsen rummer alle personer i
lønsystemet inkl. honorarlønnede, jævnfør definitioner og afgrænsninger sidst i afsnittet.



Region Midtjylland ønsker, at personalesammensætningen afspejler mangfoldigheden i arbejdsstyrken. Måltallet for Region
Midtjylland er i 2012 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.
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Højtidskalender – Et brugbart redskab
Region Midtjylland, der har valgt at sponsorere Foreningen
Nydanskers højtidskalender 2012.

Højtid 2 0 1 3
skale
ndere
n

En højtidskalender, der ikke alene fokuserer på kristne højtider,
men også de fire øvrige store verdensreligioner, kan hjælpe
arbejdspladser til at tage hensyn og fremme det potentiale, der
er i en mangfoldig medarbejderstab.
”Vi har i flere år haft en aktiv mangfoldighedspolitik i regionen,
og et sponsorat af højtidskalenderen er en sjov og anderledes
vinkel på mangfoldighed, der giver os mulighed for tydeligt at
signalere vores åbenhed og imødekommenhed over for medarbejdere med andre religiøse og kulturelle baggrunde, når der
planlægges og fordeles vagter.”

Region Midtjylland har også tidligere været sponsor på og
modtager af højtidskalenderen. Og det har vist sig at være et
brugbart redskab for regionens arbejdspladser.
”På hospitalernes afdelinger har man tradition for at tænke
personalets personlige forhold ind, når vagterne fordeles, så
der fx tages hensyn til den enkelte medarbejders alder og
familiestatus”.
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Handicap
Praktik og jobmuligheder til udviklingshæmmede
I mangfoldighedsindsatsen er et af indsatsområderne handicap:
”Region Midtjylland vil som ansvarlig arbejdsgiver tilstræbe at
skabe rummelige arbejdspladser, som kan bidrage til, at handicappede har en tilknytning til arbejdsmarkedet. Alle mennesker,
der kan deltage på arbejdsmarkedet, skal have mulighed for det
– også mennesker med handicap.”
Region Midtjylland har indgået en aftale med Landsforeningen
LEV´s Projekt KLAP, for at understøtte muligheden for virksomhedspraktik og/eller ansættelse af udviklingshæmmede.

Det er ikke så vigtigt for udviklingshæmmede, hvilke type arbejdsopgaver de har, men at de får mulighed for at indgå i
hverdagen i afdelingen. Det, at de har en funktion og at deres
arbejde har betydning og giver mening. Det giver dem en faglig
stolthed og en større livsglæde i hverdagen, der smitter af på
alle. Da motivationen for at arbejde ofte bunder i et ønske om
at være som andre, vil man opleve medarbejdere, som er yderst
motiverede og meget pligtopfyldende. En del arbejdspladser i
Region Midtjylland har allerede ansat udviklingshæmmede f.eks.
på midtVask.

Formålet med aftalen er at give personer fra målgruppen af
udviklingshæmmede, et alternativ til eksempelvis arbejdet på et
beskyttet værksted. Som medarbejdere ved en af Region Midtjyllands arbejdspladser får de udviklingshæmmede mulighed for
en normal hverdag med ansvar, tættere kontakt til andre mennesker og øget mulighed for at forbedre deres livskvalitet.
Når man ansætter en udviklingshæmmet i et job med løntilskud
(tidligere kaldet skånejob), kan det øvrige personale få mere tid
til og rum til at udnytte deres kernekompetencer.

Mens mange medarbejdere ønsker variation og forskellighed i
hverdagen, trives mange udviklingshæmmede med faste rammer og rutinepræget arbejde. De kan derfor være en værdifuld
arbejdskraft i forhold til nogle af de praktiske opgaver, andre
finder kedelige og trivielle.

Projekt KLAP
Konsulent Tine Bjerre Fuks
Direkte: 2965 4639
tbf@lev.dk
www.lev.dk
www.projektklap.dk



At have en udviklingshæmmet ansat

Yderligere information om KLAP
projektet og samarbejdet med LEV
kan rettes til:
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Mangfoldighed og innovation

Foreningen Nydansker som Region Midtjylland samarbejder
med, har udviklet et forløb for virksomheder som ønsker inspiration til, hvordan arbejdspladsen kan skabe vækst og innovation gennem arbejdet med og erfaringerne fra mangfoldighed.
Initiativet hedder M+.
De seks virksomheder som deltager fra Region Midtjylland er
Hospitalsenheden Midt, Grafisk Service, Institut for Kommunikation og Handicap, Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering
samt midtVask.
I M+ projektet arbejdes der med en ny tilgang hvorpå man udnytter og tænker mangfoldighedsledelse på, hvor formålet med
mangfoldighed ikke er repræsentation af bestemte grupper på
arbejdspladsen, men derimod at skabe positive resultater på
tværs af arbejdspladsens forskelligheder. ”Det afgørende er
arbejdspladsens evne til at drage nytte af mangfoldigheden,
hvad enten det er blandt medarbejdere, brugere eller blandt
samarbejdspartnere.”

De tre mangfoldighedsområder
Internt i organisationen

Brugere/borgere
og kunder

Samarbejdspartnere

Modellen illustrerer de tre mangfoldighedsområder, som der fokuseres på i M+ projektet.
Den inderste cirkel er internt i organisationen; Her fokuseres der på medarbejderne, og hvordan
virksomheden rekrutterer, udvikler og fastholder en mangfoldig medarbejdergruppe, samt
hvordan mangfoldigheden udnyttes i det daglige arbejde.
I forhold til brugerne/kunderne er der fokus på, hvordan virksomheden servicerer en mangfoldig
patient/borger og brugergruppe, samt hvorvidt virksomheden bruger mangfoldigheden blandt
f.eks. brugere som et potentiale.
Det sidste mangfoldighedsområde fokuserer på de videnskanaler, der etableres via samarbejde
med eksterne samarbejdspartnere. Et godt eksempel er arbejdet med mangfoldighed på
Hospitalsenheden Midt, hvor særligt billedediagnostisk afdeling skal udveksle erfaringer fra deres
arbejde med mangfoldighed med de øvrige sammenlignelige afdelinger over hele regionen.



M+ projektet
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MIAPRISEN
– En pris for Mangfoldighed i arbejdslivet

Region Midtjylland fik den 14. juni 2012 overrakt årets MIAPRIS
for store offentlige virksomheder.
MIAPRISEN er Danmarks virksomhedspris for ”mangfoldighed i
arbejdslivet. Prisen uddeles én gang om året til de danske virksomheder, som lægger flest kræfter i at ansætte mangfoldigt og
i at sikre lige muligheder for alle – uanset køn, etnisk oprindelse,
religion, alder, handicap eller seksuel orientering. Formålet med
MIAPRISEN er at få virksomheder til at bringe gode initiativer
og resultater frem i lyset, så de kan få anerkendelse og samtidig
inspirere andre.
Dommerkomiteen har lagt særlig vægt på Region Midtjyllands
arbejde for at gøre arbejdspladsen tilgængelig for folk med
fysiske handicap, samt systematisk opfølgning med evalueringer og målinger for at sikre en positiv udvikling i mangfoldighedsarbejdet.

Regional tilfredshed. Fungerende regionsrådsformand Bente Nielsen (f.v.), oversygeplejerske Grethe V. Nielsen fra Regionshospitalet Viborg samt mangfoldighedskonsulent Anders K. Kristensen modtog statuetten,
der fulgte med udnævnelsen.
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Temadage, kurser og konsulentbistand

En del af aktiviteterne i mangfoldighedsindsatsen er afholdelse
af kurser og temadage. Ligesom i 2012 vil mangfoldighedskonsulenten udbyde en række kurser og temadage f.eks. kulturkurser for sundhedspersonale.
Derudover er der mulighed for at rekvirere nyhedsbrev fra
Region Midtjyllands mangfoldighedskonsulent
Anders Kristian Kristensen
Koncern HR,Stab
Region Midtjylland
Skottenborg 26
8800 Viborg
mail: andkri@rm.dk
tlf. + 45 51 27 07 40
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Mangfoldige billeder

Grafisk Service 951

Anne-Mette Kamper
Isager er antropolog og
arbejder som konsulent i
Center for Folkesundhed
og Kvalitetsudvikling i
Region Midtjylland.
Hun arbejder med kvalitetsudvikling inden for
det sociale område. For
eksempel designer hun
modeller for, hvordan
regionens sociale tilbud
kan sikre sig, at de lever op til kravene i Den
Danske Kvalitetsmodel
(DDKM).
Anne-Mette har ADD,
som er en form for
ADHD, bare uden
hyperaktivitet

Yurup Ereg er social- og
sundhedshjælper, men
er ved at videreuddanne
sig til social- og sundhedsassistent på
Geriatrisk Afdeling på
Aarhus Universitetshospital.
Yurup drømmer om en
fremtid inden for sundhedsvæsnet, fordi hun
føler sig godt tilpas, når
hun kan gøre noget for
mennesker, der er syge.
Yurup er oprindeligt fra
Somalia, men ﬂyttede til
Danmark for 13 år siden.

Rajesh Prabhakar
Bhavsar er narkoselæge
på AnæstesiologiskIntensiv Afdeling I på
Aarhus Universitetshospital. Han bedøver
patienter, inden de skal
opereres og passer
patienter med svære,
akutte sygdomme på
afdelingens intensive
afsnit.
Rajesh er oprindeligt
fra Indien, men ﬂyttede
til Danmark for fem år
siden.

Hatif Tahmasbyrad
Hansen er fysioterapeut
på Geriatrisk Afdeling G2
på Aarhus Universitetshospital. Han arbejder
med genoptræning af
hoftepatienter og
patienter, der har haft
en hjerneblødning eller
blodprop i hjernen.
Hatif er oprindeligt fra
Iran/Azerbajdjan, men
ﬂyttede til Danmark for
27 år siden.

Skottenborg 26
8800 Viborg
www.regionmidtjylland.dk

Tekst: Anne Domino
Fotos: Nicky Bonne



Thomas Iversen er
psykolog på Afdeling Q
for depression og angst
på Aarhus Universitetshospital i Risskov. Han
arbejder blandt andet
som personalepsykolog
for regionens medarbejdere, underviser på
Psykologisk Institut ved
Aarhus Universitet og
driver psykologpraksis i
Aarhus.
Thomas Iversen er
stærkt synshandicappet.

