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Rettet til Center for HR 

Høringssvar til Åbenhedspolitik 

Udkastet til Åbenhedspolitikken har været drøftet i VirksomhedsMed (VMU) og i de lokale MED-

udvalg på Herlev og Gentofte Hospital. Følgende er det samlede høringsvar fra hospitalet. Svar 

fra de enkelte LMU’er er vedlagt som bilag.  

Åbenhedspolitikken består af et indledende afsnit og behandler herefter de tre emner; 

involvering, gennemsigtighed og ytringsfrihed. I høringsvaret er der kommentarer til hver del 

af teksten. Opbygningen er således: 

1. Kommentarer til teksten

 Det indledende afsnit om Region Hovedstadens Åbenhedspolitik

 Involvering

 Gennemsigtighed

 Ytringsfrihed.

2. Hvordan vil Herlev og Gentofte Hospitals medarbejdere og ledelse få politikken til at leve?

3. Konkrete ideer til hvordan vi kan blive en mere åben region?

1. Kommentarer til teksten

Det indledende afsnit om Region Hovedstadens Åbenhedspolitik 

Herlev og Gentofte Hospital er af den opfattelse, at det er positivt med åbenhed, og det 

opleves som relevant og et godt signal, at en stor offentlig organisation som Region 

Hovedstaden har en Åbenhedspolitik. 

Den absolutte åbenhed forudsætter tillid i hele organisationen. Denne tillid skal således være 

til stede og bærende, før vi kan få succes med implementeringen af Åbenhedspolitikken. 

Åbenhed er et yderst relevant tema, og som generel politik og værdi rummer den mange 

muligheder for at udvikle både patientforløb og arbejdsmiljø i en positiv retning.  

Det er vores oplevelse, at der også fra hospitalets omverden- fra patienter, borgere og medier 

er et stigende ønske om involvering, gennemsigtighed og åbenhed. 

VMU mener efter vedtagelsen, at det er vigtigt at fortsætte debatten om åbenhed, da der er 

mange dilemmaer forbundet med en åbenhedskultur – ikke mindst i en organisation, der 

håndterer personfølsomme data, og er undergivet tavshedspligt. Her mener vi også, at det er 

relevant at drøfte loyalitet i forhold til åbenhed. 
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Vi bakker op om, at der skal være færre politikker, så det bliver enklere for medarbejdere og 

ledere i regionen at orientere sig. Dog kan det rejse en bekymring om, hvorvidt fire politikker 

vil være dækkende og kan give retning og svar på alt det, der tidligere blev beskrevet i ca. 50 

politikker. Derfor mener vi, at det er afgørende, at teksten i åbenhedspolitikken er meget 

præcis. 

Involvering 

Det opleves som meget positivt, at vi får fokus på øget involvering – både i forhold til 

patienter, borgere og medarbejdere. 

Selvom der allerede er flere initiativer i gang vedrørende inddragelse af patienter, mener vi, at 

det er godt med særlig opmærksomhed på emnet. Det er vigtigt, at patienterne bliver 

involveret, så vi hele tiden er opmærksomme på deres perspektiv og oplevelse af forløb og 

hospitalernes ydelser. 

I forhold til den konkrete tekst kunne den organisatoriske inddragelse af medarbejdere 

(kollegaer) med fordel udfoldes, da den er meget begrænset beskrevet.  

Gennemsigtighed 

VMU er også positive over for øget gennemsigtighed. 

Det er vigtigt, at vi fortæller det, vi kan og forklarer, når det ikke er muligt. Åbenhed og 

kommunikation om argumenter omkring de beslutninger der træffes, vil bidrage til at man 

bedre forstår og kender grundlaget for beslutninger.  

Gennemsigtighed kan også ses i relation til forventningsafstemning med patienter og personale 

f.eks. ved besparelser og eventuelle serviceforringelser. Det mener vi også er positivt.  

Ytringsfrihed 

Der er i VMU stor opbakning til at fremme en debatkultur, men ytringsfrihed er også det emne, 

der har vakt mest usikkerhed og har fyldt mest i debatterne på hospitalet.  

Vi anbefaler, at ytringsfrihed i arbejdskontekst skal være et emne, der belyses yderligere, hvor 

medarbejdere lokalt skal inddrages i diskussionerne. Vi kunne ønske, at teksten i selve 

politikken blev endnu klarere og dermed kunne hjælpe med at give endnu bedre retning for 

både ledere og medarbejdere. 

Det er en klar styrke, hvis der i en åben kultur kan tales om alle forhold, bekymringer og 

usikkerheder. Den enkelte medarbejder skal have kendskab til, hvor han/hun kan gå hen med 

sine eventuelle bekymringer og input. Det fordrer, at medarbejderen f.eks. kender MED-

systemet og i øvrigt har tillid til både kolleger og ledere.  

Der er ingen tvivl om, at man som borger i Danmark og som privatperson har sin 

grundlovssikrede ytringsfrihed. Men set i en organisatorisk sammenhæng er det vores erfaring, 

at det både for ledere og medarbejdere kan være uklart, hvordan man agerer i relation til 

offentlige ytringer om arbejdspladsrelaterede forhold. Her mener vi, at man som leder skal 

kende sin rolle, hvis en medarbejder ytrer sig kritisk f.eks. til eksterne medier, og at man som 

medarbejder skal kunne være tryg ved at ytre sig offentligt. 
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At ytre sig offentligt er en særlig disciplin, hvor det er en fordel at kende mediernes logikker og 

spilleregler. Særligt de sociale medier har fyldt i drøftelserne på hospitalet. Hvad gør man, når 

det, der bliver diskuteret på de sociale medier får betydning på arbejdspladsen? Hvor går 

grænsen mellem det private og det professionelle menneske? Og hvordan udtaler man sig om 

kolleger, overordnede og arbejdspladsen? Redskaber og stillingtagen til denne problematik er 

relevant at drøfte. 

2. Hvordan vil I få politikken til at leve i hverdagen i jeres

klinik/enhed/virksomhed? 

Vi bakker op om synspunktet, at for at en Åbenhedspolitik kan leve, er det vigtigste, at vi 

vedbliver at diskutere og forholde os til åbenhed.  

Ligeledes er det afgørende, at ledere og politikere går forrest med åbenhed og viser vejen for 

organisationen. 

Generelt er det utrolig væsentligt, at der sker en tidlig involvering, når noget så væsentligt 

som nye organisationsværdier skal implementeres. Derfor opfordrer vi til fremadrettet at 

skabe mere involvering omkring de øvrige værdier, der er præsenteret: tillid, helhedssyn og 

professionalisme. 

3. Har I konkrete idéer til, hvordan vi kan blive en mere åben region?

Vi er af den opfattelse, at værdier er det allermest grundlæggende for en virksomhed, så skal 

værdierne leve, bør de gennemsyre alle tiltag og projekter, vi beskæftiger os med f.eks. også 

ledelsesudvikling, MUS-koncepter, rekruttering m.v. 

Derfor mener vi, at Åbenhedspolitikken skal diskuteres på alle niveauer i Region Hovedstaden 

for, at den kan omsættes, anvendes og forankres lokalt i den enkelte enheds hverdag og 

struktur. 

Med venlig hilsen 

Formand Klaus Lunding, Næstformand Anders Jæger Nielsen og Næstformand Kim Hessellund 

Olsen 

Formandsskabet for VMU, Herlev og Gentofte Hospital 

Bilag: 

Høringssvar fra: 

 Administrationen

 Afdeling for Fysioterapi og Ergoterapi

 Akutmodtagelsen

 Brystkirurgisk Afdeling

 Gastroenheden
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 Gynækologisk Obstetrisk Afdeling

 Hjertemedicinsk Afdeling

 Hud- og Allergiafdelingen

 Klinisk Mikrobiologisk Afdeling

 Medicinsk Afdeling

 Nefrologisk Afdeling

 Patologiafdelingen

 Radiologisk Afdeling

 Service og Logistik

 Urologisk Afdeling
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Web www.regionh.dk 

Dato: 31. marts 2017 

NOTAT 

Koncernledelsens høringssvar til udkast til åbenhedspolitik 

Generelle bemærkninger 

Åbenhed er vejen til at udvikle vores koncern og bidrager til, at borgerne oplever vær-

di i mødet med Region Hovedstaden. 

Koncernledelsen bakker derfor stærkt op om udkastet til åbenhedspolitik, som viser en 

tydelig ambition om, at vi vil være en åben region. Politikudkastet er udtryk for et 

mod og en vilje, der er nødvendig for grundlæggende at forandre måden, vi driver vo-

res hospitaler og virksomheder på. Det vil vi som koncernledelse gerne støtte stærkt 

op om. Åbenhed og tillid er vores klare opfattelse hjørnesten i det moderne lederskab 

og for fremtidens organisation.  

Koncernledelsen ser en stor styrke og nødvendighed i at forenkle de mange politikker, 

vi har i dag med fire korte og tydelige værdibårne politikker. De fire værdier (åben-

hed, helhedssyn, professionalisme og tillid) skal sammen udgøre et fælles værdimæs-

sigt ståsted for vores adfærd og dermed fremme en ny kultur.  

Bemærkninger til de tre åbenhedstemaer 

Koncernledelsen finder, at der med de tre temaer involvering, gennemsigtighed og yt-

ringsfrihed er valgt de rigtige perspektiver på åbenhed. Temaerne beskriver de udfor-

dringer, der er relevante for patienter, pårørende, borgere medarbejdere og ledere.  

Åbenhed i form af henholdsvis gennemsigtighed og involvering er to meget centrale 

perspektiver for at drive en moderne organisation. De to perspektiver kan være udfor-

dret i forhold til det politiske system. Både når der skal forberedes oplæg til politisk 

drøftelse, samt i forbindelse med regionsrådets politikkontrollerende funktion. Det er 

afgørende at både den politiske og administrative ledelse går foran. Også når det er 

svært, eller vi umiddelbart gør os sårbare for kritik fra fx pressen. Vi skal sammen væ-

re dem der går foran og udviser mod og lederskab. Vi er sammen de vigtigste rolle-

modeller og er særligt forpligtet til i handling at vise, at vi mener åbenhed alvorligt, og 

en forudsætning for, at vores medarbejdere kan agere i tillid hertil. 

mailto:sekretariatet@regionh.dk
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I en åben organisation vil medarbejderne både i forhold til patienter og i pressen være 

mere eksponeret. For en medarbejder, der ikke er vant til at være i pressen, kan dette 

være en voldsom oplevelse i forbindelse med en konkret sag. Vi har både som politisk 

og administrativ ledelse et fælles ansvar for, at sikre at vores medarbejdere kan føle 

sig trygge heri.    

Ytringsfrihed har påkaldt sig en særlig opmærksomhed i forbindelse med høringen. 

Juraen er meget klar. Det er alene en meget snæver kreds af embedsmænd, centreret 

omkring Koncerndirektionen, der skal kunne tåle begrænsninger i deres ytringsfrihed. 

Der er samtidig i den adfærd, som alle medlemmer af Koncernledelsen udlever, en 

meget høj grad af loyalitet overfor Regionsrådet, regionen, de store arbejdspladser 

med mange medarbejdere vi er ansvarlige for – og vigtigst af alt, overfor patienter og 

borgere. Åbenhedspolitikken sætter nye standarder for, hvad vi kan og skal ytre os om, 

og dermed sender den et klart signal til vores medarbejdere. Det kræver både politisk 

og ledelsesmæssig opbakning.  

For Koncernledelsen er det samtidig vigtigt at sende et signal om, at loyalitet ikke er 

det samme som loyalitetspligt, og at det er helt naturligt at have en dialog med ledere 

og medarbejdere, der eksempelvis ytrer kritik. For at blive klogere og for at leve dia-

log, som et af fundamenterne i politikken. Politikken bliver kun til virkelighed, hvis 

der er tillid til, at dialogen er ægte og med de bedste intentioner, og at der altid vil bli-

ve taget de nødvendige hensyn til personer, der af den ene eller anden grund kan be-

finde sig i en vanskelig situation.  

Det er vigtigt for politikkens troværdighed, at den er klar og tydelig. Koncernledelsen 

anbefaler enkelte justeringer i formuleringerne. Eksempelvis kan et udsagn om, at yt-

ringsfriheden er ”absolut” give anledning til misforståelser. Særligt i et sundhedsvæ-

sen, hvor et af fundamenterne i tilliden mellem patient og sundhedspersonalet er abso-

lut tavshedspligt, der er absolut med mindre der er givet samtykke, eller der er tvin-

gende hensyn til at videregive oplysninger. Vi anbefaler derfor, at sætningen ’Ytrings-

friheden er absolut’ udgår. Koncernledelsen anbefaler desuden at erstatte ordet ’gen-

nemsigtighed’ med ’gennemskuelig’ eller et andet ord, der bedst beskriver indholdet i 

temaet. 

Bemærkninger til implementering 

Koncernledelsen vil påtage sig et særligt ansvar for den implementering, der allerede 

med høringen er sat i gang. Vi vil gå forrest og via vores adfærd vise åbenhed i prak-

sis, da vi som topledelse sammen med vores politiske ledere har et særligt ansvar for 

at gå forrest og være bærere af kulturforandringen. 

Koncernledelsen har prioriteret tre temadrøftelser i høringsfasen, og det er en fortsat 

dialog, når politikken efter sin vedtagelse skal erstatte den regionale kommunikations-

politik, pressepolitik, sponsorpolitik og privatlivspolitik. Koncernledelsen vil tage ini-

tiativ til, at de tilsvarende lokale politikker, der er dækket af den nye åbenhedspolitik 

efter drøftelse i de lokale VMU tilsvarende bliver ophævet. Ambitionen må være, at 
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vores fælles åbenhedspolitik er så stærk, at den kan stå alene for alle de drøftelser, 

handlinger og konkrete beslutninger, som fremover skal være båret af åbenhed. For at 

det skal lykkes, skal åbenhedspolitikken udfoldes lokalt og konkret. 

Vi ser frem til sammen med den øverste politiske ledelse at udvikle Region Hovedsta-

den til en åben Region for borgere, patienter, pårørende, medarbejdere, politikere og 

ledere. I har med åbenhedspolitikken vist et stort mod og vilje til at gå foran i en kul-

turforandring, som vi mener er afgørende vigtig. Vi glæder os til at gå foran sammen 

med jer i den proces. Også når det bliver svært. 



Regions MED-
udvalget 

Journal nr.: Åbenhedspolitik - 

RMU høringssvar 

Dato: 16. marts 2017 

Til: Regionsrådet 

Regions MED-udvalgets høringssvar på ”udkast til Åbenheds-

politik”. 

Regionens øverste MED-udvalg, RMU, har haft temadrøftelser om åbenhed og åben-

hedspolitikken. Desuden har RMU-formandskabet læst og forholdt sig til VMU-

udvalgenes høringssvar. Med dette høringssvar ønsker RMU at viderebringe udvalgets 

drøftelser og opmærksomhedspunkter til regionsrådet.  

Generelt hilser RMU åbenhed velkommen som fælles værdi i Region Hovedstaden. 

RMU bakker op om ambitionen i udkastet til åbenhedspolitikken og mener, at de tre 

temaer i politikudkastet fint dækker de åbenhedsdilemmaer, RMU har drøftet og ken-

der til fra forskellige steder i koncernen. 

RMU støtter tiltaget om fire enkle, korte og værdibårne politikker. RMU vil i forlæn-

gelse af politikkens vedtagelse drøfte, hvordan vi kan bidrage til, at åbenhedspolitik-

ken medrører en reel forandring. Det er drøftelse, der løbende skal tages i de kom-

mende år. Ikke bare i RMU, men i hele MED-organisation.  

RMU anbefaler at styrke begrundelsen for, hvorfor koncernen skal have en åbenheds-

politik. Overordnet handler det om, at vi som offentligt ansatte og offentlig myndighed 

kan og bør deltage i den offentlige debat om vores fælles sundhedsvæsen. I regionen 

handler det om, at jo mere mening, åbenhed og åbenhedspolitikken giver for den en-

kelte medarbejder, jo nemmere vil det blive at skabe mere åbenhed i de enkelte enhe-

der på virksomheder og hospitaler. RMU anbefaler desuden at anvende konkrete hver-

dagsdilemmaer i den fremtidige dialog, som kan gøre åbenhed nærværende og konkret 

i forhold til de arbejdsopgaver, man har. 

Flere VMU’er nævner, at det flere steder i politikken kan være svært at se, hvem mål-

gruppen er, og at formuleringer som fx ”de” og ”vi” skal konkretiseres. RMU støtter 

forslagene om at gøre målgruppen og formuleringerne herom mere klare. 
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VMU’erne har i deres høringssvar peget på formuleringer i politikudkastet, der kan 

blive mere præcise. RMU anbefaler, at der i revidering af politikken arbejdes ud fra de 

mange gode bemærkninger og forslag til sproglige justeringer. 

RMU anbefaler, at afsnittet om involvering får en mere lige balance mellem involve-

ring internt i koncernen og involvering af borgere mv. Medarbejderperspektivet skal 

således tydeliggøres i politikudkastet. Flere MED-udvalg påpeger netop, at afsnittet 

om involvering primært handler om patienter, borgere, pårørende osv., og mindre om 

medarbejderne.  

Åbenhed og ytringsfrihed hænger sammen med tillid. RMU har i vores drøftelser talt 

om, at der mange steder i koncernen er et langt stykke vej fra ambitionen, der udtryk-

kes i afsnittet om ytringsfrihed til, hvordan medarbejderne oplever det i hverdagen.  

Der er for ofte historier om medarbejdere, der ikke tør sige deres mening, fordi de 

frygter repressalier. Den situation er en væsentlig barriere for at udvikle en åbenheds-

kultur, og RMU anbefaler derfor er målrettet indsats, der kan understøtte, at politikken 

realiseres på dette punkt.  

RMU har også drøftet, at afsnittet om ytringsfrihed handler om mere end den juridiske 

ret til at ytre sig. Det handler også om at skabe dialog og debat i hverdagen. Det bør 

derfor overvejes, om overskriften ’ytringsfrihed’ er dækkende. 

I forbindelse med ytringsfrihed har RMU efterlyst en præcisering af medarbejderbe-

skyttelsen i politikudkastet. Vi opfordrer til, at dette adresseres i åbenhedspolitikken. 

RMU anbefaler at fjerne sætningen ”ytringsfriheden er absolut”. Sætningen kan mis-

forstås, og afsnittets intention er tydelig uden denne sætning. 

Endelig bemærkes det, at det igen i forbindelse med åbenhedspolitikken er blevet 

drøftet, om det fortsat er relevant at opretholde en whistleblower-ordning i regionen. 

MED-udvalget har den holdning, at ordningen bør udfases. 

Gennemsigtighed er et vigtigt tema. RMU mener, vi i alle steder i regionen kan blive 

bedre til at være åbne i beslutningsprocesser, fx om hvornår og hvordan man som an-

sat kan bidrage. Derved afstemmes forventninger, og risikoen for frustration, utryghed 

osv. minimeres. Når en beslutning er taget, er det også vigtigt at være åben om, hvilke 

overvejelser, der har ligget til grund for beslutningen.  

Med venlig hilsen 

Hjalte Aaberg Vibeke Westh 

Formand Næstformand 












































































































