
 

 

 
 

 
Åben workshop om VMV: Vision-Mission-Værdier  
Tid:  Fredag den 25. maj, kl. 12-16, mulighed for frokost fra kl. 11  
Sted:  Odense (nærmere angivelse følger) 

11.00-12.00 Ankomst og tjek ind med navneskilte 
Kom til uformelt socialt samvær og få en lettere frokost inden den åbne workshop 

12.00-16.00 RKKP – VISION, MISSION OG VÆRDIER  

12.00-12.20 Vejen hertil og det videre arbejde. Hvad har vi set, hørt og opsamlet indtil nu 
v. Jens Winther Jensen, direktør, RKKP 
Input fra bestyrelsen, fagligt råd, databasedag og besøg på RKKP adresser  

12.20-13.00 Inspiration til dagens arbejde 
Hvordan får vi ny viden og kvaliteten ud i klinisk praksis?  
v. Jens Flensted Lassen, Formand for Nyt Dansk Hjerteregister og Kim Torsten Brixen, Formand for 
Fagligt Råd.  

13.00-14.30 
3*3*30 min. 
 

Dialog om VMV ud fra forskellige perspektiver 
3 runder med gensidig forventningsafstemning med fokus på forskellige interessenter, fx styregrupper, 
hospitals-/afdelingsledelse, borgere m.fl.: Hvad er den enkelte gruppes forventninger til RKKP og hvad 
kan RKKP forvente af samarbejdspartneren? 
 

 VISION & RETNING: hvilke ambitioner ønsker vi at skal RKKP have? 
Hvilke fremtidige ambitioner skal RKKP bevæge sig i retning af? Og hvilke forventninger og 
ønsker er der til de første skridt på vejen?  

 

 MISSION & MENING: hvad er RKKP's særegne og funktion? 
Hvad er det som kendetegner RKKP's virke? Og hvilke forventninger er der til RKKP's rolle og 
funktion fx hvad skal RKKP gøre mere af/mindre af/ starte med/stoppe med? 

 

 VÆRDIER & ADFÆRD: hvilket kodeks ønsker vi af RKKP? 
Hvilke forventninger har vi til samarbejdet? Fx hvad kendetegner samarbejdet med RKKP, når 
det fungerer godt / mindre godt? Hvad skal der ske for at hjælpe den gode samarbejdsrelation 
endnu bedre på vej?  

 
Proces v. Merete Lund og Jørgen Johansen, Koncern HR Udvikling, Region Midtjylland 
Hver del hhv. vision, mission, værdi får sin egen vært.  

14.30-15.00 Eftermiddagskaffe/te med kage og frugt 

15.00-15.45 Opsamling i plenum fra VISION, MISSION OG VÆRDIER 
Hvad hørte og så vi? Præsentation ved værterne og suppleret af deltagerne.  

15.45-16.00 Afrunding v Jens Winther Jensen 
Hvad står vi på efter i dag? Hvad skal ske herfra og fremad? 

*** TAK FOR I DAG OG FOR DIT BIDRAG TIL RKKP *** 


