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Organisatoriska förändringar inom tjänstemannaorganisationen
1.

Bakgrund

Under våren 2016 har behov av översyn av tjänstemannaorganisationen uppstått.
Översynen har bl a föranletts av att det uppstått vakanser i chefsstruktur. Ett annat
skäl till att se över organisationen är det påbörjade planeringsarbetet om bildande av
gemensam storregion i Norrland.
2.

Nuläge

2.1

Verksamhetsområden

För närvarande omfattar landstingets tjänstemannaorganisation fyra verksamhetsområden. Verksamhetsområdena Sjukhusvård och Tandvård lyder under Hälso- och
sjukvårdsnämnden. Verksamhetsområde Sjukhusvård omfattar idag 39 basenheter.
Verksamhetsområde Tandvård, omfattar idag 13 basenheter. En översyn av verksamhetsområde Tandvårds organisation pågår för närvarande och kommer att
ändras under 2016.
Tre basenheter inom verksamhetsområde Sjukhusvård lyder under Nämnden för
funktionshinder och habilitering.
Verksamhetsområdena Service och Primärvård lyder under Landstingsstyrelsen.
Verksamhetsområde Service omfattar för närvarande 6 basenheter. Verksamhetsområde Primärvård omfattar för närvarande 28 basenheter.
2.2

Staber

I tjänstemannaorganisationen ingår också sex staber, Ekonomistaben, staben för
Forskning och utbildning, HR-staben, Kommunikationsstaben, staben för Planering
och styrning samt staben för Verksamhetsutveckling. Staberna utgör en stödfunktion
för landstingsdirektören och chefer i tjänstemannaledningen.
3.

Förändrad tjänstemannaorganisation

3.1

Nytt verksamhetsområde

Medicinteknik förändras i takt med övrig utveckling inom IT-området till att bli mer
standardiserad och mjukvarubaserad. Dagens medicintekniska produkter består till
högre grad av komponenter som skall integreras samt vars utdata skall lagras
centralt på ett effektivt och säkert sätt. Medicinteknisk utrustning är i högre grad
ansluten till trådlösa och/eller trådbundna IT-nätverk.
Vid design av nya tekniska MT-lösningar och inköp av ny utrustning krävs en allt mer
noggrann beredningsfas med avseende på den miljö i vilken aktuella enheter ska
integreras. Infrastrukturen för nät och lagring måste uppfylla de prestandakrav som
kommer av nya möjligheter till datainsamling och analys. Det blir dessutom nödvän-
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digt att koordinera servicenivåer för drift och förvaltning då det inbördes beroendet
mellan anslutna enheter och infrastruktur blir mer och mer accentuerat.
Landstingsdirektören har beslutat om strategi, styrmodell och beredningsprocess för
E-hälsa/strategisk IT och skapat en enhet som ansvarar för de strategiska IT- och
teknikfrågorna. Informatikstyrgruppen är nedlagd och ersatt av en ny beslutsprocess
för investeringar och andra projekt inom IT-området. Den nya processen leds av
enheten för E-hälsa. Ett uppdrag har också lämnats till enheten för E-hälsa, att
inkludera de ärenden som idag hanteras i Investeringsrådet i denna berednings- och
beslutsprocess.
Ett omfattande förberedelsearbete för ledning och styrning av E-hälsa pågår
fortfarande. Under resans gång har ett antal hinder identifierats som försvårar att
man får ut full effekt av styrmodellen.
Förslag
För att skapa förutsättningar för Västerbottens läns landsting att effektivt hantera
såväl strategi, innovation och förvaltning krävs ett utökat samarbete kring frågor som
rör IT/MT, E-hälsa och vissa funktioner inom Tele Västerbotten föreslås följande:
Ett nytt verksamhetsområde inrättas för att öka möjligheterna för samordnad styrning
och ledning av IT/MT, E-hälsa och vissa funktioner inom Tele Västerbotten.
Det nya verksamhetsområdet omfattar nuvarande basenheter Informatik
Västerbotten, Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik Västerbotten och
enheten för E-hälsa.
3.2

Staber

Ekonomistaben, staben för Forskning och utbildning, HR-staben, Kommunikationsstaben, staben för Planering och styrning samt staben för Verksamhetsutveckling
utgör stödfunktion för landstingsdirektören och chefer i tjänstemannaledningen.
För närvarande organiseras budgetarbete samt uppföljning av ekonomi och
produktion inom Ekonomistaben. Däremot finns det motsvarande funktioner med
ansvar för samordning och styrning av verksamhetsplanering och uppföljning inom
staben för Planering och styrning.
Förslag
För att skapa goda förutsättningar för fortsatt stöd till tjänstemannaledning och
berörda beredningsprocesser föreslås följande:
Staben för Planering och styrning upphör som egen stab.
Nuvarande funktioner för samordning och styrning av verksamhetsplanering och
uppföljning överförs från staben för Planering och styrning till Ekonomistaben.
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Återstående kanslifunktioner överförs från staben för Planering och styrning till
staben för Verksamhetsutveckling och bildar en Kanslienhet.
Direktören för staben för Verksamhetsutveckling får i uppdrag att organisera och leda
den nya Kanslienheten.
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