
Den gode og attraktive arbejdsplads

Livsfasepolitik
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Region Syddanmark skal være en attraktiv arbejds-
plads for alle medarbejdere, uanset hvilken livsfase 
de befinder sig i.

De overordnede værdier – ”Ordentlighed i det vi gør 
og siger”, ”Vækst i fagligheden”, ”Rum til fornyelse 
og begejstring” – skal udmøntes på den enkelte 
arbejdsplads.

I Region Syddanmark ønsker vi fortsat at rekruttere, 
fastholde og udvikle medarbejdere i alle aldre og 
livsfaser. Det er med til at skabe kreativitet, inspira-
tion, vidensdeling og mangfoldighed.

Det er et fælles ansvar at få tilpasset udfordringer 
og arbejdsvilkår til den aktuelle livsfase.

Det kræver mulighed for fleksibel arbejdstilrette-
læggelse og individuelle arbejdsvilkår. Der skal være 
fokus på både helheden og den enkeltes ønsker i 
forhold til balance mellem arbejdsliv og privatliv.

Derfor skal den enkelte arbejdsplads have særlig 
opmærksomhed på trivsel og udvikling i forhold til 
alle perioder i medarbejderens arbejdsliv, hvor der 
sker forandringer.

Der skal være en skærpet opmærksomhed på 
seniorfasen i forhold til at fastholde de kompeten-
cer, som de erfarne medarbejdere repræsenterer.

Livsfasepolitikken er vedtaget af Hovedudvalget i 

september 2008.

Bilag
I forhold til livsfasepolitikken i Region Syddanmark 
skal MED-udvalget sikre:

• drøftelse af den aktuelle livsfase i MUS

• introduktion til arbejdspladsen og arbejdslivet 
generelt

• den enkeltes muligheder i forhold til balancen 
mellem arbejdsliv og privatliv

• relevante uddannelsestilbud og karriereveje i 
regionen

• mulighed for mentor- eller coach ordninger

• tilbud om fleksibel tilrettelæggelse af arbejds-
tiden med henblik på optimal anvendelse af 
medarbejderens ressource

• tilskyndelse til vidensdeling i regionen.

Herudover skal der være opmærksomhed på de 
centrale overenskomstmæssige muligheder for 
seniorordninger.

I hæftet ”Gode historier om livsfasepolitik 
i hverdagen” gives eksempler på, hvordan 
livsfasepolitikken lever i hverdagen på  
vores arbejdspladser.
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