
 
 

 
Til regionernes Hoved-udvalg 
 
”Mere kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - Tal med om det!” skal bygge videre på de gode 
drøftelser og initiativer, der allerede er i gang i jeres region om, hvordan der opnås mere kvalitet og en 
bedre anvendelse af ressourcerne.  
  
Regionernes MED-udvalg er det naturlige udgangspunkt for en sådan drøftelse. Dialogen kan tages i 
MED, men den kan også udbredes til der, hvor opgaverne løses, på tværs af afdelinger og hvor det 
lokalt giver mening. Alles bidrag er vigtige, og alle har en forpligtelse til at deltage i debatten. 
 
Det skal være op til jer i regionernes Hoved-udvalg at finde den rigtige form for den gode dialog. 
 
I modtager 500 foldere og vil kunne rekvirere flere hos Danske Regioner samt downloade folderen på 
regioner.dk eller personaleweb.dk. For at gøre det nemmere at gå til dialogen har vi udarbejdet et 
powerpoint-oplæg med spørgsmålene fra folderen som kan downloades sammen med folderen.  
 
På regionernes tværregionale forum for videnspredning ViS.dk er oprettet et åbent netværk ”Mere 
kvalitet og bedre anvendelse af ressourcer - Tal med om det!”. Her vil det være muligt at dele gode 
erfaringer, efterlyse viden og finde inspiration. 
 
Folderen er udarbejdet i et samarbejde mellem Danske Regioner og en række organisationer og 
udspringer af drøftelserne ved minitopmøderne i efteråret 2012. Ved minitopmøderne deltager 
Danske Regioner, LO, FTF, AC, KTO, SHK, FOA, HK, FAS, YL og DSR. 
 
Danske Regioner og de faglige organisationer vil i fællesskab følge op på de lokale drøftelser med en 
fælles temadag for bl.a. regionernes Hoved-udvalg i efteråret 2013. 
 
Vi ønsker, I får en god og konstruktiv dialog og ser frem til at høre om jeres gode resultater. 
 
 
Med venlig hilsen  
 
 
Bent Hansen, formand for Danske Regioner 
 

Harald Børsting, formand for LO 
 

Bente Sorgenfrey, formand for FTF 
 

Anders Bondo, formand for KTO 
 

Erik Jylling, formand for AC 
 

Grete Christensen, formand for Sundhedskartellet og DSR  
 

Bodil Otto, formand for HK/Kommunal Dennis Kristensen, formand for FOA - Fag Og Arbejde  
 


