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MEDsamarbejdet afholder i år tre regionale MED-konferencer

Fastholdelse og rekruttering  
– hvad kan MED bidrage med?

København Onsdag den 16. november 2022
Århus Onsdag den 23. november 2022
Odense Onsdag den 30. november 2022

Alle konferencerne har samme program og tidsrammen er kl. 9.00 - 15.30.

Målgruppen for konferencerne er både medarbejdere og 
ledere i MED-hovedudvalgene.
Vi opfordrer jer derfor til at invitere ledelsesrepræsentanterne i 
MED-hovedudvalget allerede nu. 
 
Arbejdskraftmangel blandt mange faggrupper er en stor udfordring som skal 
løses, og meget tyder på, at det kun bliver værre. Det offentlige arbejds-
marked er presset, så derfor skal fremtidens løsninger på fastholdelse og 
rekruttering også på dagsordenen i MED.

Årets MED-konferencer vil dykke ned i fakta og se på mulige tiltag, aktivite-
ter og erfaringer samt MED-hovedudvalgets rolle heri.



På konferencerne vil vi arbejde med konkrete forslag fra kommunale og 
regionale arbejdspladser, som har afprøvet nye metoder til at fastholde og 
rekruttere medarbejdere. 

Vi er godt i gang med at hyre interessante oplægsholdere, som kan give 
deres bud på fremtidens udfordringer og som måske også kan pege på  
løsningsforslag.
Vi vender tilbage med et endeligt program efter sommerferien, når vi er helt 
på plads med oplægsholderne.

Deltagere
Konferencerne henvender sig til medarbejderrepræsentanterne og lederne 
i de kommunale og regionale MED-hovedudvalg samt deres suppleanter. 
Lokale og centrale organisationsrepræsentanter samt HR-medarbejdere, der 
har MED-systemet som arbejdsområde, er velkomne til at deltage. 
Invitationerne udsendes til medarbejderrepræsentanterne, og vi opfordrer 
til, at I allerede nu inviterer ledelsen i MED-hovedudvalget til at deltage. 

Tilmelding
Tilmeldingen er allerede åben.
Så sæt kryds i kalenderen. Og hvis du allerede nu ved, at du vil med, så 
meld dig til her: https://www.medsamarbejdet.dk/aktivitetskalender/

Deltagelse koster 895 kr. pr. person for medarbejderrepræsentanter og sup-
pleanter samt organisationsrepræsentanter. For andre deltagere (bl.a. lede-
re og HR-medarbejdere) er deltagerprisen 1.295 kr. pr. person. 

Når tilmeldingen er foretaget fremsendes faktura. EAN-faktura kan vælges i 
tilmeldingen. 
Tilmelding er først endelig, når vi har modtaget betaling. 
Sidste frist for hhv. tilmelding og betaling er 14. oktober og 1. november. 
Ved afbud efter 31. oktober gives ingen refusion.
  

https://www.medsamarbejdet.dk/aktivitetskalender/


Henvendelse om konferencen kan ske til kontakt@medsamarbejdet.dk

Mange gode hilsner,
 

• Sanne Kjærgaard Nikolajsen, FOA, skni@foa.dk
• Lars Kehlet Nørskov, OAO, lkn@oao.dk
• Steen Clausen, LC, scla@dlf.org 
• Simon Heering, BUPL, sihe@bupl.dk
• Hans Jessen, Sundhedskartellet, hje@dsr.dk 
• Sannie Jørgensen, Akademikerne, sj@fysio.dk
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