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CVR/SE-nr: 29190623 

 

Dato: 27. august 2014 

 

 

 

Region Hovedstaden 

Center for HR 

Att.: Line Akiti Hingelberg (lhin0015@regionh.dk) 

Høringssvar vedr. etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden 

Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabets Virksomheds MED-udvalg er den 

26. juli 2014 blevet bedt om at udtale sig om etablering af en whistleblowerordning i 

Region Hovedstaden.  

 

Akutberedskabets VMU har noteret sig, at det følger konstitueringsaftalen, at der skal 

indføres en whistleblowerordning i Region Hovedstaden.  

 

Det er VMUs opfattelse, at man som offentlig ansat først og fremmest skal gøre op-

mærksom på uregelmæssigheder ved at rette henvendelse til ledelsen eller via TR- el-

ler MED-systemet. Indførslen af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden, må 

således ikke svække de almindelige samarbejdssystemer og kommunikationsveje, men 

bør være et supplement til de eksisterende muligheder for at gøre opmærksom på ure-

gelmæssigheder på regionens arbejdspladser. 

 

VMU er endvidere blevet bedt om, at udtale sig om de forskellige muligheder for or-

ganisatorisk forankring af ordningen.  

 

Akutberedskabets VMU er af den opfattelse, at ordningen organisatorisk bør placeres 

eksternt, da et eksternt revisions- eller advokatfirm vil garantere anonymitet. Udfor-

dringen for et eksternt revisions- eller advokatfirma er, at de ikke kender Region Ho-

vedstaden indefra, hvorfor en indgående indføring i den interne organisering, er nød-

vendig. 

 

Det skal understreges, at det er VMUs opfattelse, at eventuelle anmeldelser via en 

whistleblowerordning, hurtigt bør blive formidlet videre i organisationen, så det er 

muligt for de enkelte direktioner at reagere ekspedit på eventuelle anmeldelser.   

 

På vegne af Akutberedskabets Virksomheds MED-udvalg,  

 

Med venlig hilsen 

 

 

 

Freddy Lippert Birgitte Rav Degenkolv Lone C. Lundberg 

Direktør  Vicedirektør   Næstformand, VMU 
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Høringssvar om etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden 

 

VMU for Amager og Hvidovre Hospitaler har på sit møde d. 20. august 2014 behand-

let forslag til etablering af en whistleblowerordning (herefter wbo). 

 

Indledningsvis vil vi gerne tilkendegive tilfredshed med, at Regionsrådet har ønsket at 

sikre sig et så godt grundlag som muligt at træffe beslutning ud fra. Vi vil også gerne 

kvittere for, at det er Regionsrådets ønske med ordningen at beskytte den enkelte med-

arbejder, der ønsker at gøre opmærksom på uregelmæssigheder. 

 

VMU har i sit høringssvar forholdt sig til de to medsendte spørgsmål, og ikke om 

hvorvidt Region Hovedstaden skal have en wbo, da den beslutning vel blev taget som 

en del af det politiske forlig.  

 

VMU er af den opfattelse, at en wbo kan være et supplement til de eksisterende kana-

ler, som er tilgængelig for såvel ledere som medarbejdere, hvis de bliver opmærk-

somme på forhold, som de finder ulovlige eller moralsk og/eller fagligt kritisable. 

  

Vi ønsker en så stor åbenhed som mulig og et MED-system, hvor der er en gensidig 

anerkendelse af medlemmernes forskellige ansvar og opgaver. Vi bør derfor sikre os, 

at ansatte i regionen har et godt kendskab til såvel TR-systemet som MED-

organisationen, og om de muligheder det giver for at gøre opmærksom på uregelmæs-

sigheder. Det formelle MED-system er dog i nogle situationer ikke den rigtige vej at 

gå, idet det ikke er et forum, hvor personsager skal drøftes. 

 

Under behandlingen af forslaget blev der rejst en del bekymring i forhold til omfanget 

af ordningen, idet formuleringen ”..forhold der kan medføre risiko for patientsikkerhe-

den” potentielt rummer ganske mange henvendelser og måske særligt i forbindelse 

med sparerunder. Det anbefales derfor Regionsrådet, at der sker en yderligere præcise-

ring af, hvad der er formålet med wbo samt arten af problemstillinger, som kan tages 

op. 

 

Sikring af anonymitet og objektivitet ligger VMU meget på sinde. Fordele og ulemper 

ved henholdsvis en intern og ekstern organisering er drøftet, og det er vores opfattelse, 

at denne sikring kun kan ske, hvis ordningen forankres eksternt. Baggrunden herfor er, 
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at det forventes, at sager, der er berettiget i wbo, vil være af meget alvorlig og evt. om-

fangsrig karakter og kan evt. berøre ledelseslag af en vis tyngde. Samtidig med sikring 

af anonymitet for den, der gør brug af ordningen, er det vigtigt, at der såfremt det er 

anmelders ønske, kan ske en tilbagemelding, om hvorvidt der bliver handlet på hen-

vendelsen. 

 

VMU anbefaler i øvrigt, at der planlægges en evaluering af ordningen forholdsvis hur-

tigt efter opstart. 
 

På VMU’s vegne 

 

 

 

Torben Ø Pedersen   Elsebeth Bjørnkjær 

Formand    Næstformand 

 

 



1

Troels Rønn-Simonsen

Fra: Line Akiti Hingelberg

Sendt: 1. september 2014 17:59

Til: Troels Rønn-Simonsen

Cc: Marie-Louise Brasen

Emne: Fwd: Høringssvar fra apotekets MED-udvalg om whistleblowerordning

Et til svar... 

 

Line  

 

Start på videresendt besked: 

Fra: Lars Nielsen <Lars.Nielsen.02@regionh.dk> 

Dato: 1. sep. 2014 17.30.43 CEST 

Til: Line Akiti Hingelberg <line.akiti.hingelberg@regionh.dk> 

Cc: Liss Harding Jørgensen <Liss.Harding.Joergensen@regionh.dk>, Maria Kodal 

<Maria.Kodal@regionh.dk>, Line Akiti Hingelberg <line.akiti.hingelberg@regionh.dk> 

Emne: Høringssvar fra apotekets MED-udvalg om whistleblowerordning 

Til Center for HR 

  
MED-udvalget på Region Hovedstadens Apotek har på et møde den 21. august 
behandlet det fremsendte forslag om etablering af en whistleblowerordning i Region 
Hovedstaden. 
  
MED-udvalget har følgende bemærkninger til forslaget: 
• Det er beklageligt, at der vurderes at være behov for en whistleblowerordning. Der 

bør være en atmosfære på regionens arbejdspladser, som muliggør, at eventuelle 
uregelmæssigheder kan håndteres i samarbejde mellem relevante medarbejdere, 
ledere og tillidsrepræsentanter uden frygt for negative ledelsesreaktioner. 

• Regeringen nedsatte i december 2013 et udvalg med deltagelse fra regionerne, der 
bl.a. skal opstille retningslinjer for indretning og funktion af whistleblowerordninger. 
Udvalget skal have afsluttet sit arbejde i efteråret 2014. Det foreslås, at 
iværksættelsen af Region Hovedstadens whistleblowerordning først sker, når der har 
været lejlighed til at sætte sig ind i udvalgets anbefalinger og konklusioner.  

• Med henblik på den organisatoriske forankring, bakker apotekets MED-udvalg op om, 
at opgaven placeres hos en ekstern aktør. 

  
Med venlig hilsen  
Lars Nielsen  
Apoteker  
Direkte tlf.: 44 57 77 01 

Mobil: +45 27 28 68 86  
Mail: lars.nielsen.02@regionh.dk 

  
Region Hovedstadens Apotek  
Marielundvej 25  
2730 Herlev  
Tlf: 44 57 77 00 
Web: www.apoteket-regionh.dk  
  
Denne e-mail indeholder fortrolig information. Hvis du ikke er den rette modtager af denne e-mail eller hvis du 
modtager den ved en fejltagelse, beder vi dig venligst informere afsender om fejlen ved at bruge svarfunktionen. 
Samtidig bedes du slette e-mailen med det samme uden at videresende eller kopiere den. 
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 Bispebjerg Hospital 
Frederiksberg Hospital 
 
 
Bispebjerg Bakke 23 
2400  København NV 
 

Opgang 20 D, stuen 

Telefon 3531 3531 

Direkte 3531 2603 

Fax 3531 3999 

Mail 
 

Direktion.bbh-frh@regionh.dk 

Web www.bispebjerghospital.dk 
www.frederiksbergshospital.dk 

  
 
Dato: 18. august 2014 
 

 

Region Hovedstaden 

Center for HR 

 

 

Høringssvar om etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden 

 

Virksomheds-MED udvalget på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler har den 14. august 
2014 drøftet notat til etablering af whistleblowerordning i Region Hovedstaden og hermed 
fremsendes udvalgets kommentarer. 
 
Overordnet er det Virksomheds-MED udvalgets vurdering, at etablering af en whistleblower-
ordning med sit formål og konstruktion er noget i modstrid til vores fælles regionale værdier 
som baserer sig på åbenhed og tillid. Intentionen er sympatisk, men vi frygter unødig bureau-
krati og brug af ressourcer, også på indberetninger som er ubegrundede eller fejlplaceret.  
På denne baggrund vil udvalget anbefale at whistleblowerordningen etableres ud fra følgende 
overordnede principper: 
 

• Et supplement til regionens eksisterende ledelses-, tillidsrepræsentant og MED-
system som regionens ansatte anbefales at benytte som førstevalg. 

• At der udarbejdes kriterier samt standard skabelon for at sikre afgrænsning og konkret 
beskrivelse af den konkrete indberetning. 

• At det administrative sagsbehandlingsforløb af indberetninger beskrives og planlæg-
ges ud fra ønsket om hurtig identifikation af indberetningens karakter samt udløsning 
af færrest mulig administrative ressourcer. 

• At sagsbehandlingen placeres internt. 

• At der udarbejdes et evalueringsdesign og gennemføres en evaluering af whistleblo-
werordningen efter eksempelvis 2 år.      

 

 
 

Venlig hilsen 
   
  
Formand for VirksomhedsMED-udvalget                               Næstformand for VirksomhedsMED-udvalget      
 
 
 
Janne Elsborg                          Jørn Thomasen                             
Hospitalsdirektør                                                                       FTR DSR                  



 

 

 

Bornholms Hospital 
 
Administrationen 
 
Ullasvej 8 
3700  Rønne 
 
 

Telefon 5695 1165 

Fax 5690 9010 

Mail BornholmsHospital@regionh.dk 

Web www.BornholmsHospital.dk 

 
CVR/SE-nr: 29 76 56 77 
 
Dato: 11. september 2014 
 

 

 

 

Til: Center for HR 

Høringssvar i forbindelse med etablering af Region Hovedstadens whistleblower-

ordning 

 

 

Høring om etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden er blevet be-

handlet på VMU-møde den 10. september 2014. 

 

Bornholms Hospital støtter op om en whistleblowerordning som supplement til de al-

lerede eksisterende muligheder for at gå til leder eller tillidsrepræsentant for at gøre 

opmærksom på uregelmæssigheder. 

 

Bornholms Hospital har ikke oplevet store udfordringer på dette område. 

 

For at ordningen skal være effektiv er det centralt at den er synlig og tilgængelig for 

alle medarbejder og at medarbejderens anonymitet sikres. Dette skal overvejes ved 

valg af indberetningsmetode. 

 

Det er centralt at ordningen placeres så den er og fremstår objektiv og uvildig. Opret-

telse af en særlighed enhed indenfor regionens rammer kan virke mindre objektiv og 

uvildig end ekstern placering. 

 

P.u.v. 

 

 

 

________________________ 

Michael Brandt-Bernbom 

Specialkonsulent, Cand. Jur. 

 

 



 

 

 

Den Sociale 

Virksomhed 

 
 
 
Regionsgården 
Blok E stuen 
Kongens Vænge 2 
3400 Hillerød 
 

Telefon 38 66 50 00 

Direkte 38 66 69 61 

Web www.densocialevirksomhed.dk 

 
 
Dato: 26. august 2014 
 

 

 

 

Til: Center for HR 

Høringssvar vedr. etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden 

 

 

Den Sociale Virksomhed har modtaget notat vedrørende etablering af Region Hoved-

stadens whistleblowerordning.  

 

VirkMED i Den Sociale Virksomhed har gennemgået notatet og har følgende be-

mærkninger til etableringen af ordningen: 

 

Indledende afsnit, notatets side 1: 

Det fremgår af notatet, at regeringen har nedsat et udvalg om offentligt ansattes yt-

ringsfrihed og whistleblowerordninger, som pt. bl.a. arbejder på at opstille generelle 

retningslinjer for whistleblowerordninger, samt om der bør ske en lovregulering af 

området. Det fremgår, at dette arbejde så vidt muligt skal være tilendebragt i efteråret 

2014.  

 

Det er VirkMEDs opfattelse, at en etablering af en whistleblowerordning i Region 

Hovedstaden bør afvente det nærtstående afsluttende arbejde i udvalget, således at ud-

valgets konklusioner og resultater kan indarbejdes i etableringen. 

 

Afsnittet om Formål og afgrænsning, notatets side 2 

Det fremgår af notatet, at whistleblowerordningen skal være et supplement til de eksi-

sterende muligheder for som ansat i Region Hovedstaden at gøre opmærksom på ure-

gelmæssigheder.  

 

VirkMED finder det vigtigt, at dette understreges, og at der gøres opmærksom på, at 

så vidt muligt skal de eksisterende kanaler anvendes for at sikre åbenhed i organisati-

onen. Whistleblowerordningen bør udelukkende benyttes i de situationer, hvor en an-

sat vurderer, at der ikke er andre muligheder, og hvor eksempelvis den ansattes ano-

nymitet overfor regionen/arbejdspladsen kan være en afgørende faktor for at bringe en 

sag op. Det bør således fremhæves, at en whistleblowerordning skal fungere i respekt 

for det arbejdsretlige system. 
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I forlængelse heraf, kan der gøres opmærksom på, at de faglige organisationer ved 

etableringen af whistleblowerordningen i Københavns Kommune netop udtrykte en 

vis skepsis overfor, at whistleblowerordningen kunne blive en konkurrent til det ar-

bejdsretlige system.  

 

Det fremgår endvidere af notatet, at whistleblowerordningen alene bør omfatte ansatte 

i regionen. 

 

VirkMED er meget enig heri. Ved mulighed for eksterne henvendelser kan regionen 

risikere, at få mange måske ikke helt relevante henvendelser. 

 

Afsnittet om Organisatorisk placering af regionens whistleblowerordning, notatets 

side 2-3 

Af notatet fremgår flere forskellige IT-mæssige løsninger for at sikre medarbejdernes 

anonymitet ved indberetning af sager.  

 

VirkMED har ingen holdning til, hvilken IT-løsning det besluttes at anvende, så længe 

den ansattes anonymitet sikres overfor regionen/arbejdspladsen. VirkMED vil dog 

gerne gøre opmærksom på, at regionen skal præcisere nærmere, om indberetninger 

udelukkende kan ske anonymt, eller om det også skal være muligt at indberette ikke-

anonymt. Dette fremgår ikke tydeligt af notatet. 

 

I forlængelse heraf bør det derfor også fremgå tydeligt, at whistleblowerordningen har 

til formål at beskytte medarbejdere, der indberetter, mod negative konsekvenser - det 

vil sige også der, hvor der eventuelt ikke indberettes anonymt. 

 

Det fremgår af notatet, at der er mulighed for såvel ekstern som intern placering af 

whistleblowerordningen.  

 

Såfremt det vurderes ikke at være for omkostningsfuldt, er det VirkMEDs holdning, at 

placeringen bør være ekstern. Såfremt en ekstern placering bliver en realitet, vurderer 

flere af VirkMEDs medlemmer, at henvendelserne ikke må ske anonymt. Reviso-

rens/advokatens tavshedspligt vil sikre, at henvendelser sikres anonymitet overfor re-

gionen, således at koncerndirektionen, relevant direktør m.v. ikke får kendskab til, 

hvem der har rettet henvendelse. 

 

Fordelen ved, at revisoren/advokaten kender til den konkrete anmelder, er, at der efter-

følgende kan ske henvendelser til pågældende for eventuel uddybelse af klagen. 

 

Såfremt, at det besluttes, at henvendelser til en ekstern ordning skal ske ikke-anonymt, 

skal det præciseres overfor de ansatte, at alle henvendelser forbliver anonyme i for-

hold til regionen og pågældendes arbejdsplads. 
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Evaluering 

Det er VirkMEDs holdning, at der skal ske en evaluering af whistleblowerordningen 

inden udgangen af første år efter etableringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









 

 

 

Sekretariat & 
Kommunikation 
 
 
 
Glostrup Hospital 
Ndr. Ringvej 57 
2600 Glostrup 
 

OpgangRingvejsblokken 

Afsnit9. sal 

Telefon3863 3863 

Direkte3863 2003 

Webwww.glostruphospital.dk 

 
Ref: Louise Arnskov Voldby 
 
Dato: 4. juni 2014 
 

 

 

 

Til: Center for HR 

Høringssvar fra Glostrup Hospital om etablering af en whistleblowerordning i 

Region Hovedstaden   

 

 

Efter drøftelse i VMU om etablering af en whistleblowerordning i regionen har Glos-

trup Hospital følgende kommentarer: 

 

Vedr. whistleblowerordningens funktion som supplement til TR- og MED-

systemet:  

 

VMU vil fortsat have fokus på at skabe en arbejdsplads hvor vi har en tæt dialog med 

TR, MED-systemet og ledelse på alle niveauer, således at en whistleblowerordning 

ikke bør være første valg.  

 

Her vil vi opfordre til, at vi i Region Hovedstaden fastholder at tillid skal være en 

værdi vi sammen arbejder ud fra og vælger at opkvalificere det etablerede system i 

stedet for at oprette en ny ordning. 

 

 

Vedr. den organisatoriske forankring af ordningen: 

 

Glostrup Hospital foreslår, at man i første omgang laver en organisering, der ikke 

kræver nye ansættelser og et tungt bureaukrati. Dermed ser vi helst en ekstern løsning, 

som vil være mere fleksibel i forhold til behov og efterspørgsel samt ikke være under-

lagt spørgsmål om inhabilitet.  

       

 

Venlig hilsen 

 

 

Klaus Lunding   Susan Reinholdt 

Hospitalsdirektør, formand for VMU  Næstformand i VMU 

 

 



 

 VMU 
Virksomheds-
MEDudvalget 
Herlev Hospital 
 
 
 
Arkaden 
Turkisvej 14 
2730  Herlev 
 

Telefon 3868 4030 

Direkte 3868 4030 

Mail mokl@heh.regionh.dk 

 
Sagsbeh. mokl 
 
Journal nr.: 110.1(2015)-1 
 
Dato: 21. august 2014  
 

 

Region Hovedstaden 

Center for HR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Udtalelse fra VMU Herlev Hospital om etablering af 

whistleblowerordning i Region Hovedstaden 
 

VMU på Herlev Hospital fremsender hermed bemærkninger til forslaget om etablering 

af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden, som i juni måned blev udsendt til 

høring i MED-organisationen.  

VMU finder det vigtigt at understrege, at udgangspunktet er, at man som ansat i Regi-

on Hovedstaden skal gøre opmærksom på oplevede uregelmæssigheder via de almin-

delige kommunikationsveje, fx ved at rette henvendelse til ledelsen eller via TR- eller 

MED-systemet.  

VMU anerkender samtidig, at whistleblowerordningen i ganske særlige tilfælde kan 

give de ansatte en mulighed for at gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige 

forhold uden frygt for negative reaktioner eller sanktioner fra kolleger eller ledelse. 

Whistleblowerordningen vil således være et supplement til de eksisterende muligheder 

for som ansat i Region Hovedstaden at gøre opmærksom på uregelmæssigheder. 

VMU anbefaler, at ordningen organisatorisk placeres eksternt. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Rohde  / Anders Jæger 

Hospitalsdirektør  Fysioterapeut  

Formand for VMU  næstformand for VMU 

    



 

 

 

HR Afdelingen 
 
 
 
Kristineberg 3 
2100  København Ø. 
 

Telefon 3864 0000 

Direkte 3864 0022 

Fax 3864 0007 

Mail psykiatri@regionh.dk 

Web www.psykiatri-regionh.dk 

 
Ref.: CSV 
 
Dato: 26. august 2014 
 

 

Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital 

 

Høringssvar om etablering af en whistleblowerordning i Region Hovedstaden  

 

Baggrund 

Med henblik på at sikre medarbejdere, som er under regionens instruktionsbeføjelse, en 

mulighed for at gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold uden frygt for nega-

tive ledelsesreaktioner følger det af konstitueringsaftalen, at Region Hovedstaden skal etable-

re en whistleblowerordning.  

 

Ved fastsættelsen af rammerne for ordningen ønskes en drøftelse af og kommentarer til de 

forskellige muligheder for organisatorisk forankring, ordningens funktion som supplement til 

TR- og MED-systemet mm.  

 

I den anledning udtaler Psykiatriens VMU følgende: 

 

Ad. Den organisatoriske forankring 

Whistleblowerordningen placeres enten eksternt eller internt. 

 

Ved intern forankring er det en intern enhed, der har ansvaret for at anmelde ulovligheder 

eller andre alvorlige forhold til de relevante myndigheder. Denne konstellation kan have sine 

fordele ved, at modtagerne af anmeldelsen kender Region Hovedstaden og de forhold, der er 

gældende her, ligesom den interne enhed kan være bedre rustet til at vurdere, om en indbe-

retning er sand eller falsk ud fra sit kendskab til arbejdspladsen.  

 

Ved en ekstern enhed overlades mængden af persondata til en tredjepart, som har kompe-

tence til at afgøre, om den indberettede handling formodes at være ulovlig og dermed bør 

videregives til myndighederne.  

 

Brugen af en ekstern enhed er at foretrække, eftersom konstellationen sikrer høj integritet og 

øger sikkerheden og trygheden for whistlebloweren. Desuden mindskes risikoen for, at der 

hos medarbejderne kan opstå tvivl om incitamentet for at forfølge en indberetning, såfremt 

anmeldelsen drejer sig om selve kontrolorganet eller ledelsen. Ved brugen af intern kontrol 

kan medarbejderne være bekymrede for, hvem en henvendelse lander hos og i yderste kon-

sekvens holde sig tilbage fra at benytte ordningen. Tilliden til at en anmeldelse vil blive be-

NOTAT 
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handlet professionelt og neutralt bliver styrket, når en whistleblowerordning organisatorisk 

forankres eksternt.  

 

Ad. Whistleblowerordningens funktion som supplement til TR- og MED-systemet 

Ideelt vil en whistleblowerordning være overflødig, eftersom der i forvejen eksisterer en ræk-

ke kommunikationsveje i Region Hovedstaden. I den offentlige sektor har medarbejdere et 

stort råderum, indenfor hvilket de allerede har mulighed for at fremsætte kritik, og disse 

forhold bør i sig selv sikre, at viden eller mistanke om ulovlige eller andre kritisable forhold 

afdækkes. Det gælder såvel medarbejdernes mulighed for at rette henvendelse til ledelsen 

eller via TR- eller MED-systemet. Disse kommunikationsveje bør medarbejdere opfordres til at 

benytte.  

 

Af forskellige årsager kan medarbejdere dog fortsat være tilbageholdende med at give udtryk 

for sin bekymring eller viden. Uden en whistleblowerordning er der risiko for, at afgørende 

information ikke bliver videregivet, eller alternativt finder direkte vej til pressen. 

 

For at sikre, at de traditionelle kommunikationsveje fortsat har forrang, bør det overvejes, 

hvordan en whistleblowerordning kommunikeres ud til medarbejdere. Afgørende er, at med-

arbejderne er klar over dens eksistens, men samtidig er klar over, at den alene skal fungere 

som en sidste valgmulighed, hvis andre kommunikationsbaner ikke kan benyttes. I den for-

bindelse er det essentielt, at medarbejdere og ledere er bekendt med, at ordningen alene kan 

benyttes til at anmelde ulovlige eller andre alvorligere forhold; eller mistanke herom, dvs. 

forhold der kan få betydning for organisationen som helhed, eller som kan have afgørende 

betydning for enkeltpersoners liv eller helbred. Det kan f.eks. være mistanke om alvorlig øko-

nomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri og dokumentfalsk, miljøforurening samt 

alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat eller patient, f.eks. vold eller seksuelle overgreb. 

Whistleblowerordningen skal således ikke benyttes til mindre alvorlige forhold som f.eks. 

samarbejdsvanskeligheder, mobning, inkompetence, fravær, overtrædelse af retningslinjer 

for påklædning, rygning eller alkohol, brug af e-post, internet eller lignende. I disse tilfælde 

må de normale kommunikationsveje i stedet benyttes. 

 

Med henblik på at give medarbejdere og ledere en bred viden om whistleblowerordningens 

funktion, kan det være en mulighed at placere den synligt med et link på intranettet, hvortil 

kun medarbejdere har adgang; dette for også at minimere uhensigtsmæssig brug af ordnin-

gen. Derved skabes der tryghed for, at der ikke udefra kan komme falske anmeldelse som 

opstået ved misforståelser eller direkte som chikane. Man kan med fordel supplere med en 

pjece for at understreje, at whistleblowerordningen skal være et supplement, en sikkerheds-

ventil, for at undgå potentiel tilbageholdenhed.  

 

Endelig er det vigtigt, at der løbende sker en evaluering i form af drøftelse i MED-systemet for 

at sikre en hensigtsmæssig brug af whistleblowerordningen.  

 

Ad. Anonyme eller ikke anonyme indberetninger 

Datatilsynet har tilkendegivet, at en whistleblowerordning kan indrettes med mulighed for 

anonymitet, men påpeger kraftigt at der ikke bør opfordres hertil. Psykiatrien anbefaler der-

for, at der iagttages og indkalkuleres fordele og ulemper ved anonymitet, når rammerne for 

ordningen skal lægges fast. 
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Ulemper 

Anonymitet hindrer ikke, at kolleger og den nærmeste leder i nogle tilfælde kan gennem-

skue, hvem der står bag en indberetning. I den sammenhæng er det ikke usandsynligt, at en 

whistleblowerordning vil indebære en falsk tryghed hos de ansatte, der påtænker at benyt-

te den.   

 

Derudover er der risiko for, at en whistleblowerordning, som tillader anonyme indberetnin-

ger, giver problemer med retssikkerheden. Det vil være vanskeligt, og i nogle tilfælde umu-

ligt, at undersøge en anonym henvendelse, eftersom afklarende spørgsmål ikke kan stilles. 

Det kan løses ved at ledsage en anonym indberetning med et identifikationsnummer, som 

opfølgende spørgsmål kan rettes til.  

 

Endvidere kan arbejdsmiljøet påvirkes negativt, hvis medarbejdere frygter, at der kan fore-

tages anonyme indberetninger om dem.  Det forventes på den baggrund, at der ikke opfor-

dres til anonymitet, men at regionen vil fremme navngivne indberetninger ved at fremhæ-

ve fuld diskretion. For at imødekomme medarbejders frygt for falske indberetninger kan 

følgerne af misbrug reguleres særskilt.  

 

Fordele  

Anonymitet kan om nødvendigt accepteres for at sikre whistlebloweren en passende be-

skyttelse, som ligeledes vil kunne tilskynde indberetninger.  

 

Lokalt kan der være kommunikationsproblemer og andre forhold, der betyder, at en indbe-

retning ikke vil blive foretaget, såfremt medarbejderen, der er i besiddelse af belastende 

viden, ikke sikres anonymitet. Fx. vil whistleblowers i den offentlige sektor ikke kunne ga-

ranteres fortrolighed, eftersom myndighederne har en oplysnings- og notatpligt, som kan 

resultere i en afsløring af whistleblowerens identitet.  

 

Der er dermed en generel formodning for, at muligheden for at indberette viden eller mis-

tanke anonymt er nødvendig for ikke at risikere en tilbageholdenhed. Som tidligere frem-

hævet frygter flere medarbejdere en ledelsesmæssig reaktion, såfremt en indberetning kan 

ledes tilbage til vedkommende, hvorfor flere aktører anbefaler, at ledelsen i en virksomhed 

giver mulighed for anonyme indberetninger. 

 

Fordelene til trods må ulemperne ved anonyme indberetninger desuagtet overvejes, før 

der træffes beslutning om, at denne type indberetninger skal accepteres.  

 

VMU har drøftet de forskellige hensyn, der er at tage til såvel behovet for opklaring som til 

anmelders og anmeldtes retssikkerhed. Der er delte meninger, og derfor er der ikke en enty-

dig anbefaling fra udvalgets side vedrørende anonymitet. 
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Til Region H MED-udvalget 

Høringssvar fra Rigshospitalets VMU om etablering af en whistleblower-

ordning i Region Hovedstaden  

 

 

Rigshospitalet ser positivt på etableringen af en whistleblowerordning i Region Ho-

vedstaden. Foranlediget af konkrete sager besluttede Rigshospitalets direktion i som-

meren 2013 at udarbejde et oplæg til debat om muligheden for etablering af en whist-

leblowerordning på hospitalet. Denne debat har været ført i en lang række forskellige 

fora på Rigshospitalet inden for det seneste år, herunder også i MED-systemet.  

 

Det har været kendetegnende for debatten, at holdningen til etablering af whistleblo-

werordning i en offentlig organisation som Rigshospitalet er stærkt delte, og de for-

skellige synspunkter går på kryds og tværs af ledelse, medarbejdere og faggrupper og 

afspejler i det store og hele, at der er vægtige argumenter både for og imod. 

 

Høringsmaterialet har været sendt i høring i Rigshospitalets Center MED-udvalg, og 

VMU har efterfølgende behandlet sagen på sit møde den 13. august 2014.  

 

Fra nogle af Center Med-udvalgene er efterlyses en mere klare formulering af formål 

og rammer for ordningen, således at det bliver lettere at gennemskue, hvordan og 

hvornår de øvrige indberetningssystemer (ledelsessystemet, MED- og TR-systemet, 

UTH, Arbejdsmiljøorganisationen m.v.) skal anvendes i forbindelse med whistleblo-

werordningen. Der udtrykkes generelt frygt for negativ påvirkning af arbejdsklimaet 

og kulturen, herunder en en bekymring for, om retssikkerheden for den, der indberet-

tes om, bliver tilstrækkelig. 

 

VMU har drøftet følgende særlige emner, som der er bedt om kommentarer til: 

 

1) Whistleblowerordningens funktion som supplement til TR- og MED-systemet 

2) De forskellige muligheder for organisatorisk forankring af ordningen 

 

Begge de to spørgsmål er drøftet ud fra, at de grundlæggende, men på forskellig vis, 

berører centrale forhold i forbindelse med anonymitet og uafhængighed.  

 

Som supplement til TR- og MED-systemet kan en whistleblowerordning sikre, at den 

enkelte ansatte kan gøre opmærksom på ulovlige eller andre alvorlige forhold ano-
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nymt og uafhængigt af den interessevaretagelse, som TR- og MED-systemet helt 

grundlæggende er bygget op om, samtidig med at rettighederne sikres for både den, 

der indberetter, og den der indberettes om.  

 

Der er i sundhedsvæsenet og i det hele taget i den offentlige sektor mange andre mu-

ligheder for som ansat at gøre opmærksom på uregelmæssigheder og ulovligheder. En 

stor del af disse muligheder er forbundet med indberetningspligt, i nogle tilfælde inden 

for rammerne af særlige systemer. I forbindelse med spørgsmålet om whistleblower-

ordningen som supplement til eksisterende muligheder er det derfor væsentligt at for-

holde sig helt generelt til spørgsmålet om, hvordan man sikrer, at ordningen bliver 

”den sidste udvej” og ikke den første? I dette spørgsmål gemmer sig nemlig en væ-

sentlig risiko for, at en whistleblowerordning kan komme til at fremme en meget uhel-

dig arbejdspladskultur og et dårligt arbejdsmiljø. 

 

Med hensyn til den organisatoriske forankring ser Rigshospitalets VMU ligeledes uaf-

hængigheden som det væsentligste element. Det har været afgørende for Københavns 

Kommunes valg af Borgerrådgiveren, at der er tale om en instans, der er uafhængig af 

det samlede ledelsessystem og dermed også kan omfatte den øverste ledelse og det po-

litiske system i stil med ombudsmandsinstitutionen. Ingen af de foreslåede modeller 

for Region Hovedstaden rummer en grad af uafhængighed, der muliggør dette. Det er 

derfor vigtigt, at den model, der vælges, i størst muligt omfang sikrer denne uaf-

hængighed, idet der ellers er fare for, at hele hensigten med en whistleblowerordning 

går tabt. 

 

Rigshospitalets VMU forudsætter, at der i det videre arbejde med etablering af ord-

ningen foretages de nødvendige præciseringer i forhold til, hvad der kan indberettes, 

og hvem der kan indberettes om, samt afgrænsninger i forhold til andre indberetnings- 

og klagesystemer. 

 

Endelig foreslås det, at ordningen evalueres efter et stykke tid, f.eks. et år, idet op-

mærksomheden henledes på, at aktiviteten i startfasen kan være stor, hvorefter den 

finder sit leje, efterhånden som ordningen er etableret. 

 

 

  

Venlig hilsen 

 

 

Torben Stentoft  Charlotte Vallys 

Formand   Næstformand 
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Referat fra VMU-møde 25. juni 2014 

 

 

 

1. Etablering af Region Hovedstadens whistleblowerordning 

Søren Hartz oplyste indledningsvis om 2 refleksioner fra direktørerne:  

• Direktørerne foreslår, at en whistleblowerordning forankres eksternt, 

f.eks. hos en advokat e.lign.   

• Opmærksomhed på grænsedragningen i forhold til hvilke problemer, 

der skal søges løst internt f.eks. i MED-regi, af patientvejledere etc. er 

vigtig.  

 

Inger Margrete Siemsen anførte, at det er vigtigt, at vi er økonomisk ansvarli-

ge, hvilket kan tale for at etablere et internt alternativ. Hun påpegede endvide-

re, at det af notatet fremgår, at et udvalgsarbejde om whistleblowerordninger 

er i gang i Justitsministeriet, og at udvalgsarbejdet forventes afsluttet i januar 

2015. Hun foreslog, at regionen afventer resultatet af udvalgets arbejde. Hertil 

svarede Jesper Olsen, at dette ikke er mulighed, da politikerne har besluttet, at 

ordningen skal iværksættes nu.  

 

Søren Hartz svarede på forespørgsel, at kun administrative forhold er omfattet 

af ordningen.  

 

Det blev drøftet, at etableringen af denne ordning kan udfordre principperne 

’tillid og åbenhed’. Linda Bang Jessen oplyste, at politikerne sandsynligvis 

ønsker et alternativ til, at man går til pressen. Det er ikke sikkert, at medarbej-

dere vil opfatte et internt sted i regionen, hvor man kan henvende sig, som et 

reelt alternativ.  
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Deltagere:  

Ledelsesrepræsentanter 

Søren Hartz (CHR), Jesper Olsen (Sekretariatet), Mikael Skov Mikkelsen 

(CIMT), Christian Worm (CSU) og Torben Hedegaard (CØK) 

 

Medarbejderrepræsentanter 

Inger Margrete Dyrholm Siemsen – næstformand (CSU, DSR), Lillian Niel-

sen (CHR, HK) Jytte Johansen (CØK, HK) Ulla Jønson (CSU, HK) Line Søn-

derby Christensen (CSU, AC), Inger Piper (CØK, AC), Bo Korsgaard (CØK, 

3F), Lone Randi Faber (CIMT, AC), Søren Holdt Lorentzen (CIMT, HK) 

 

Arbejdsmiljørepræsentanter 

Pernille Fenger (CHR) og Mette Dahl (CRU, arbejdsmiljørepræsentant) 

 

Stedfortrædende suppleanter: 

Linda Bang Jessen (konstitueret for Margrethe Lyngs Mortensen, (CKO) 

 

Desuden deltog: 

Signe Ernst (CHR) og Pernille Kreiser (CHR) 

 

Fraværende: 

Hjalte Aaberg – formand (KD), Claus Bjørn Billehøj (CRU) og Margrethe 

Lyngs Mortensen (CKO) 

 

Sekretariat 

Lisbet Hjort og Inger Holse Lavesen 

 

Mødereferat sendt til deltagere samt: 

• Suppleanter  


