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Notat

Udkast til temaer og arbejdsplan for
arbejdsgruppen om ligestilling
I forhold til Regionsrådets beslutning om at nedsætte en arbejdsgruppe vedr. ligestilling foreslås
følgende overordnede temaer:
1.
2.
3.
4.

Regionens ydelser til borgere – hvordan sikres lige adgang og lige god kvalitet i ydelserne
Fysiske rammer – tilgængelighed, indretning af byggeri
Regionen som arbejdsplads – mangfoldighed
Den politiske beslutningsproces – hvordan tænkes ligestilling ind.

Arbejdsgruppen påbegynder sit arbejde i januar 2011, og skal senest oktober 2011 forelægge sin
afrapportering for Regionsrådet.
Arbejdsgruppen skal på baggrund af en kortlægning af fakta drøfte problemstillinger på området og på
den baggrund vurdere Regionsrådets handlemuligheder – herunder vurdere effekt af initiativer.
På hvert møde samles op fra sidste møde: Hvad er problemstillingerne/udfordringerne og hvilke
handlemuligheder har Regionsrådet.
Med forbehold for at der kan være behov for at flytte rundt på temaerne afhængigt af de mulige
oplægsholderes kalendere, foreslås følgende arbejdsplan:

25. Januar:
Opstart af arbejdsgruppens arbejde med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af formand
Drøftelse af indholdet af kommissoriet
Drøftelse af arbejdsplan og forventninger til arbejdet
Godkendelse af mødeplan

Fredag den 4. marts kl 14 - 17
Tema: Ulighed i sundhed (1)
-

Den regionale sundhedsprofil – sociale faktorer. Oplæg om sociale faktorers betydning for
borgernes sundhed, sygelighed og trivsel.

-

Den regionale sundhedsprofil – alder, køn og etnicitet. Oplæg om betydningen af køn, alder
og etnicitet for sundhed, sygelighed og trivsel blandt borgerne i Region Syddanmark.

Oplægsholdere: Adjunkt Peter Lund Kristensen, Region Syddanmark og Syddansk Universitet samt
forskningsleder Knud Juel, Statens Institut for Folkesundhed.

Fredag den 1. april kl. 13 - 16: (mødested: OUH, Indvandrermedicinsk Klinik)
Tema: Ulighed i sundhed (2)
Oplægsholdere: Leder af indvandrermedicinsk klinik på OUH Morten Sodemann samt ledelsen på
OUH, både specifikt ift. indvandrermedicinsk klinik og generelt om indvandreres sundhed.
Besøg på Indvandrermedicinsk Klinik på OUH – modtager af Dagens Medicins lighedspris. Desuden
en bred drøftelse og belysning af etnicitet og sundhed.
-

Etniske minoriteters sundhed

-

Hvilke problemstillinger er der i forhold til at sikre ligestilling og lige muligheder for
diagnosticering og behandling af psykiske og somatiske lidelser for borgere med anden etnisk
baggrund end dansk - herunder sproglige og kulturelle barrierer.

Onsdag den 13. april kl 16 – 18 (i regionshuset før Danske regioners generalforsamling)
Tema: Ulighed i sundhed (3)
Psykiatri.
-

Overdødelighed hos mennesker med psykiske lidelser – fakta og baggrund. Mulig
oplægsholder: Professor Thorkil Sørensen, leder af Almenpsykiatrisk afdeling på OUH.

-

Det fælles nationale afstigmatiseringsprojekt. Oplægsholder: Psykiatri- og socialdirektør samt
formand for styregruppen for den fælles landsdækkende indsats mod stigmatisering af
mennesker med psykisk sygdom Agnete Philipsen.

Tirsdag den 17. maj kl. 14 - 17
Tema: Uddannelsesudfordringen.
Oplæg fra regional udvikling og HR.
Forslag til mødested: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Aktuel udstilling: Mænd er også
Sygeplejersker.

-

Hvilke problemstillinger er der i uddannelsessystemet, i forhold til at sikre reel lige mulighed
for uddannelse uanset køn, social baggrund og etnicitet?
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-

Hvilken betydning har geografi og kollektiv trafik for uddannelsesniveau og –frekvens?

-

Hvilke barrierer er der i forhold til at tiltrække begge køn til uddannelserne til traditionelle
”mandefag/kvindefag”?
o

-

Oplæg fra CVU Lillebælt om mænd i sundhedsfag og/eller oplæg vedrørende SDUspeciale om mænd i sundhedsfag.

Hvilken betydning har det for regionen som arbejdsplads og for regionens samarbejdsparter
(som fx praktiserende læger) – og hvordan forholder regionen sig til det?

Fredag den 10. juni kl 14 - 17
Tema: Regionen som arbejdsplads
Oplæg fra HR og evt. ekstern oplægsholder
-

Hvilke udfordringer har Region Syddanmark som arbejdsplads for at sikre mangfoldighed i
forhold til eksempelvis køn, etnicitet og alder?

-

I hvor høj grad er Region Syddanmark i dag opmærksom på at være en rummelig og social
ansvarlig arbejdsplads, fx i forhold til at have ansatte med handicap og i flexjob, i
virksomhedspraktik, løntilskud mv.

-

Jobvurdering – kan regionen vurdere job ud fra hvilke minimumskrav man kan stille til
ansøger.

-

Charter for flere kvinder i ledelse.

Tirsdag den 23. august kl. 10 - 13
Temaer:
a. Socialområdet
b. Første drøftelse af afrapportering

Socialområdet:
- FN’s Handicapkonvention – lige muligheder og rettigheder
- Principper for boligstandarder – hvordan tænkes ligestilling ind i regionens sociale byggerier.
- Mainstreaming
- Socialområdets vision og strategi 2011-13
o Selvbestemmelse og brugerstyring
o Ansvar for eget liv
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Første drøftelse af afrapportering:
-

På baggrund af arbejdsgruppens drøftelser, konklusioner og anbefalinger forelægges der
arbejdsgruppen et udkast til afrapportering for de tidligere emner.

Fredag den 23. september kl. 14 - 17
Tema: Færdiggørelse af afrapportering til Regionsrådet
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