Prioriterede indsatsområder, Koncern HR, Udvikling
Der er i 2022 mulighed for at få støtte til konsulentbistand inden for ledelse, organisationsudvikling og psykisk arbejdsmiljø.
Oversigt over helt eller delvist finansierede konsulentydelser
Psykisk arbejdsmiljø, arbejdsglæde og motivation, op til
100 % finansiering i virksomhedskritiske situationer

Ledelse, Organisationsudvikling og
forbedringer, op til 50 % finansiering

•

Virksomhedskritiske situationer

•

Optimering af arbejdet omkring den akutte patient, behandlingsgaranti og udredningsret

•

Arbejdet med at skabe balance
mellem krav og ressourcer

•

Understøtte projekter, initiativer og løsninger, der
skaber værdi for borgere og patienter

Forebyggelse og reduktion af sygefravær

•

Forbedrings- og optimeringsarbejde inden for
operationsgange, stuegang, vagtplanlægning, optimeret patientflow og ambulatorier, samt ledelse
på tværs og sammenhængende patientforløb

•

•

•

Forebyggelse og håndtering af
vold, mobning og krænkende
handlinger herunder seksuel chikane
Indsatser i relation til den gode,
attraktive arbejdsplads

•

Forbedring og forenkling af administrative arbejdsgange

•

Ledersparring

•

Organisationsudvikling og forbedringsarbejde i
forhold til hospitalsbyggerier herunder fusioner
og flytninger (før, under og efter)

•

Innovations- og bæredygtighedsprojekter der kan
danne model for skalering og spredning

Beredskabspuljen støtte i forbindelse med omstilling, fusion eller nedskæringer, op til
100 % finansiering

•

Temamøde for personalegruppe

•

Koordinering afgivende/ modtagende enhed

•

Rådgivning – Ledergrupper

•

Individuel samtale for medarbejdere

•

Individuel lederrådgivning

•

Generel støtte til omstilling, fusion
eller nedskæringer

Region Midtjyllands psykologiske beredskab,
op til 100% finansiering

•

Arbejdspladser, som har behov
for hjælp til processer på baggrund af udfordringer, der kan
opstå efter lange perioder med
hårdt pres

•

Ledere, der oplever ledelsesmæssige udfordringer, belastninger og
dilemmaer

•

Medarbejdere, som har brug for
at få hjælp til debriefing og samtaler i grupper. I helt særlige tilfælde kan der tilbydes individuelle
støttende samtaler

Der vil ved hver henvendelse blive foretaget en vurdering af muligheden for støtte med udgangspunkt i ovenstående.
Øvrige supplerende konsulentydelser – se www.udvikling.rm.dk, timepris kr. 850,- (ekskl. forberedelse). Der betales ikke for kørsel.

Yderligere information: Vicekontorchef Lone Høygaard, Tlf. 2026 9761, lonehe@rm.dk

Koncern HR, Udvikling - www.udvikling.rm.dk

