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Sammanfattning
Ledningssystemets kontext är under förändring. Regionbildningen har inneburit organisatoriska
förändringar samtidigt som stora förändringsprocesser och initiativ pågår. Arbetet med
ledningssystemet har beroenden med flera av de stora förändringsprocesserna som pågår inom
regionen. Under 2019 prioriteras aktiviteter inom två områden, arbetet med en tydlig
dokumentstyrning samt arbetet med ett ändamålsenligt och tillräckligt IT-stöd för ett
sammanhängande ledningssystem för hela organisationen. Hälso- och sjukvårdsnämnden får två
gånger per år information om hur arbetet fortskrider.
Förtydligande av uppgiftsfördelning mellan förvaltningarna
Regiondirektören avser att genom en riktlinje förtydliga principerna för hur uppgifter inom
ledningssystemsområdet ska fördelas mellan förvaltningarna. Utgångspunkten är de principer som
uttrycktes i fullmäktiges beslut om en flerförvaltningslösning som togs i november 2017. Där säger
fullmäktige att funktioner med huvudsaklig koppling till en nämnds ansvarsområden ska tillhöra den
nämnden och att funktioner av organisationsövergripande eller i övrigt samordnande karaktär ska
tillhöra styrelsens förvaltning.
Vad gäller ledningssystemsarbetet ger denna utgångspunkt att regionförvaltning ansvarar för
samordning, utbildning och stöd i ledningssystemsfrågor. Det innefattar ansvaret för en gemensam
form och struktur i ett ändamålsenligt it-stöd som tillgodoser kraven hos de delmängder som
regionens olika delledningssystem utgör. Regionförvaltning ansvarar också för det
regionövergripande innehållet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för det specifika innehåll
som berör förvaltningen i egenskap av vårdgivare och utförare av verksamhet. Regionala
utvecklingsförvaltningen ansvarar för sitt specifika innehåll.
It-stöd
Det strategiska beslutet om att införa Office365 utgör en stark styrsignal om att de behov
organisationen har i möjligaste mån ska lösas inom office365. En förstudie om plattformsbyte för
ledningssystem, från nuvarande QNova och Platina/LITA till SharePoint Online genomförs mot den
bakgrunden. Förväntade nyttor är minskade kvalitetsbrister, ökat förtroende och ökad tillgänglighet.
Parallellt med utredningen kring it-stöd för ledningssystemet har valet av verktyg för att utveckla
processer utretts. Rekommendationen i den förstudien är att processer utvecklas i MS Visio och
publiceras i MS SharePoint. Rekommendationen är att implementeringen av nytt it-stöd för
ledningssystemet sker i projektform och att implementeringen av verktyg för att utveckla processer
sker inom ramen för samma projekt. Båda dessa förstudier kommer att hanteras tillsammans i
DigIn processen i september.
I avvaktan på beslut om val av it-stöd prioriteras inte utvecklingen av nuvarande lösning. Några
åtgärder planeras dock, bland annat en funktion för att kunna göra uppföljningar på dokumenten
och en så kallad katastroflösning. Lösningen har haft problem i test men enligt leverantören ska det
nu fungera. Driftsättning planeras till oktober 2019.
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Dokumentstyrning
Arbetet med att föra in övergripande styrande dokument fortsätter. Nya mallar har underlättat
arbetet men det finns utmaningar i arbetssätten kring ledningssystemet.
Förslag till beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar
Informationen är delgiven
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