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Information ledningssystemsarbetet våren 2021
Sammanfattning

I november 2020 presenterades en påverkansanalys av vad som krävs för att uppnå ett
ledningssystem som utgör tillräckligt stöd för ledningens styrning, uppföljning kontroll och
utveckling av verksamheten för regionförvaltningens beredningsgrupp. Analysen visar på
beroenden inom regionen och att det krävs aktiviteter på en rad områden. Det finns dock några
åtgärder som prioriteras då de skapar förutsättningar för det fortsatta arbetet. Dessa är att
utveckla ett nytt stöd för ledningssystemsarbetet, att skapa en organisation för
ledningssystemsarbetet samt att samla regionens styrande dokument i ledningssystemet.
Medel har avsatts för utveckling av ett nytt stöd för dokumenthantering och processmodellering
inom ramen för Office 365 och SharePoint. Utvecklingen sker i projektform under 2021 och avser
såväl teknikkomponenter (själva it-stödet) som verksamhetskomponenter (mallar, utbildning,
handledning osv). Målbilden för ett nytt stöd för ledningssystemet är att det är tillgängligt när vi
behöver det och att det är enkelt att tillgodogöra sig relevant, korrekt och kvalitetssäkrad
information. Stödet ska erbjuda en tydlig och accepterad struktur för att ta fram kvalitetssäkrat
innehåll utifrån sitt sammanhang. Vi ska få tillförlitlig information och tillräckligt stöd i att leda,
styra, följa upp och utveckla vår verksamhet och våra processer. Stödet ska vidare ge oss
förutsättningar för ett ledningssystem som är robust och utvecklas över tid genom att vi har
överblick, kan samordna, administrera och följa upp det. Stödet ska också ge förutsättningar för
samarbete och samverkan till nytta för våra gemensamma intressenter. Mot bakgrund av de
erfarenheter och lärdomar som dragits från tidigare ledningssystemsprojekt i organisationen har
projektet avgränsats. Detta är inte ett nytt stort ledningssystemsprojekt med avsikt att
breddinföra och etablera ett eller flera ledningssystem. Projektet omfattar inte arbetet med att
flytta in eller starta upp ledningssystem som ligger utanför dagens LITA. Det arbetet är mycket
viktigt men hanteras utanför projektet, i förvaltningen. Ledningssystemsförvaltningen, och
sedermera projektet, har ett tätt erfarenhetsutbyte med Region Halland och har också haft visst
erfarenhetsutbyte med Region Uppsala.
Arbetet med att utforma en organisation för ledningssystemsarbetet löper parallellt med
projektarbetet.
Det nya stödet förväntas underlätta regionens ledningssystemsarbete men trots dagens
bristfälliga stöd har dokumentstyrningen fortsatt att utvecklas. Den centrala
ledningssystemsförvaltningen följer löpande upp och stöttar ansvariga i arbetet med föra in
övergripande styrande och vägledande dokument i LITA. Som en indikation kan anges att det idag
finns fler dokument i LITA totalt sett. 2018 fanns ca 1 800 dokument i LITA, idag är siffran ca 2
100.
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Förslag till beslut
Informationen är delgiven

Bedömda resultat och konsekvenser
Besksriv tex konsekvenser för patienter, medborgare, medarbetare och/eller verksamhet samt
ekonomiska aspekter/risker/konsekvenser. Om det är möjligt, redovisa statistik uppdelat på
kvinnor/flickor och män/pojkar och hur beslutet påverkar olika grupper ur ett hållbart, jämställt och
jämlikt perspektiv.

Ersätter beslutet ett tidigare/annat beslut?

Resurser och finansiering

Bilagor
Bifoga de dokument som du tycker ger mer underlag till ärendet och större förståelse för de som ska
fatta beslut i frågan. Det kan vara utredningar, PM eller en rapport, kartor, ritningar mm

Beslut expedieras till
Samtliga nämnder och förvaltningschefer

