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Minnesanteckningar från Regionstyrelsens träff med Område
ortopedis ledningsgrupp 20170613
Närvarande: Mikael Ferm Regionstabschef, Göran Larsson FOU-direktör, Annica
Sörensdotter Personaldirektör, Petra Hellström Personalstrateg (???), Anna-Maria Boström
Ekonom, Kerstin Norrbin Utvecklingschef, Marit Nilsson IT-chef
Ann-Marie Johansson, Christer Siwertsson, Elin Lemon per telefon
Ingela Jönsson och Gertrud Bertilsdotter-Reineke

Mikael presenterade Regionstabens organisation

Hur arbetar ni med utvecklingsarbete enligt lean?

Vi lever som vi lär, kvalitetsutveckling, HIFA
Vi använder oss av lean i olika projekt t ex
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Prehospitalt projekt, olika idéer som vi kommer att köra som pilot i höst/sept
Även den nya virtuell platt form, Office 365 kan ses som lean
Hur långt har ni kommit med produktions och kapacitetsplanering och
förbättring av tillgängligheten

FOUU-avdelningen är kompetensstöd för produktions- och kapacitetsplanering
Vi behöver jobba vidare med de kulturella frågorna
Rollen är att stödja andra enheter, t ex aktivitetslistor, och att avrapportera till
Regionledningen varje vecka

Hur långt har ni kommit med kompetensförskjutning?

Ej aktuellt med komp.förskjutning men kompetensförsörjning o karriärvägar, påbörjas inom
hösten 2017
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Känner att vi också måste kunna arbeta med ”karriärvägar” även inom administrationen.
Därför pågår arbete med att tydliggöra rollerna assistenter, handläggare och strateger.
Rollbeskrivningar finns endast för de assistenterna som jobbar med personalfrågor
Kompetensförsörjning är ett problem på vissa områden där bl a Statens servicecenter är en
konkurrent. En av våra pensionärer jobbar fortfarande för att det ska fungera (71 år)
Hur samverkar ni med andra enheter när det gäller bemanning?
Inom regionstaben samverkar alla avdelningarna via rekryteringsrådet där alla tillsättningar
diskuteras.
A-M; Skulle inte ett Rekryteringsråd kunna användas ute på områdena? Ingela; det har
undersökts, men eftersom de anställer under andra förutsättningar anser de att det inte
passar
Beskriv er interna budgetprocess. Redogör för där ni har stora differenser hur
tänker ni där?

Varje avdelning gör sin budget utifrån kända fakta. Regionstabschefen gör
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sammanvägningen och lägger ut ev differenser till de som har möjlighet att hantera en
minskad budget
Vi har ”uppdaterat” vissa servrar eftersom det är för långa svarstider
Införande av Office 365, inte bara inköpet för en 1 milj. utan kostn projektledare, införandet
mm
Statsbidrag; uppdelat i 3 kategorier. HOSPA har huvudansvaret för hanteringen.
Hur följer ni upp verksamheten? Är det den givna budgeten som gäller eller
finns andra mätetal? Vad sker om man inte håller sig inom ramarna?

5(7)

6(7)

Utvärdering av ny organisation visar att inga förändringar behövs just nu, vi kan avvakta ny
regiondirektör och ev ny politiska organisation.
Ingela framför att tjänstemän kan bidra med synpunkter till det arbete som
beredningsgruppen för ny politisk organisation gör.
Vi räcker inte till inom IT och Kommunikation som stöd till verksamheterna – det framom i
utvärderingen av organisationen
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Övrigt

Folkhälsoverksamheten är överförd till PV under våren. Ingela funderade i anslutning till
NRFmötet - Hur har vi tänkt med representanter till olika nätverk gällande folkhälsa?
Därför träff m Anna G, Anna F, Carsten D och Göran H. Ingela har gett uppdrag till Anna F
o Göran H, att göra ett uppdrag ang folkhälsa som tydliggöra olika roller och ansvar.

