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Om Region Gävleborg
• Blev region 1 januari 2015 – tidigare landsting i 151 år

• Anställda ca 6 500

• Invånare 286 806(190510)

• Antal strategiska system ca 55

• Antal system ca 500

• Tidigare 2-3 förändringar per dag, ca 900/år – 962 förändringar sedan 
januari 2013

• Målet är att alla IT-system som har en organisation ska ingå i 
organisationsprocessen och ha samma organisation som KiX



Om Jeanette
• Har arbetat inom 

landstinget/regionen sedan -93

• Startade som läkarsekreterare

• Dataansvarig 

• Systemadministratör

• Systemförvaltare

• Organisationssamordnare



Projektet gemensam organisationsstruktur
• Skillnader hur informationssystemen 

beskriver organisationen

• Av de 18 största strategiska IT-systemen 
hade vi 7 olika organisationer

• Svårt att få ut exakta statistikuttag, 
nyckeltal, analyser och uppföljningar

• Osäkerhet hur beslut fattades om 
organisationsförändringar, ägarskap, rutin 
och process

• Otydlig kommunikation till patient och 
medarbetare



Beroenden vid organisationsförändringar
• Många av våra datasystem är beroende av organisationsförändringar

• Viktigt att tänka igenom innan man gör en organisationsförändring

– Varför gör vi organisationsförändringen

– Vilka påverkas

• Patienter

• Personal

• Datasystem

• Vad vill vi åstadkomma med organisationsförändringen



Vad gjordes i projektet
• Identifierade skillnader i IT-system

• Problem indentifierades och lösningar 
togs fram

• Identifierade behov, krav och lokala 
avvikelser

• Anpassningar gjordes, lägga till HSA-id, 
namnsättning och förslag på 
organisationsförändringar

• Satte upp ett processramverk och logik

• Utveckling av tjänster i system och 
processen

• Skapade en beställningsapplikation med 
logik



Samordnare av organisationsförändringar
• Upprätta dokument 

• Utgöra remissinstans

• Lokala avvikelser

• Säkerställa genomförbarheten för 
organisationsförändringar

• Tidplan för anpassning och anslutning

• Identifiera nödvändiga beslut

• Säkerställa organisationsförändringar

• Utveckling av organisationsprocessen



Beslutsprocessen för organisationsförändringar
• Det är endast 

regiondirektör/biträdande 
regiondirektör/förvaltningschef som 
får besluta om en org förändring

• Organisationssamordnaren är 
samordnare

• Chef utser utredare, genomför 
samverkan och gör riskanalyser

• Utredare utreder behov av 
förändring, vilken sorts org
förändring det gäller, skapar 
underlag för beslut m m

• Processägare är eskaleringspunkt, 
beslutar om undantag får göras från 
fastställt namndirektiv m m



Beslutsunderlag vid organisationsförändringar
• Framtaget men inte fastställt 

ännu

• Önskad åtgärd

• Bakgrund

• Politiskt beslut, lagkrav eller 
andra tvingande krav

• Syfte

• Tidplan

• Ekonomi

• Påverkan på andra

• Konsekvensbeskrivning/konsekvens-
analys

• Kommunikationsplan

• Slutsatser

• Namnförslag

• Förslag om beslut har lämnats av

• Beslut



Namndirektiv
• Namndirektivet är fastställt av 

regiondirektören och är utförligt beskrivet 
hur organisatoriska enheter ska 
namnsättas

• Hur kortnamnet på enheten ska vara 
uppbyggt

• Hur det alternativa namnet på enheten 
ska vara uppbyggd

• Alla namn, kortnamn och alternativa 
namn är unika

• Eget dokument för namnförkortningar på 
orter, vedertagna som t ex avdelning o s v



Lokala avvikelser
• Behövs den lokala avvikelsen

• Vad är det för sorts lokal avvikelse

• Vad ska den lokala avvikelsen 
användas till

• Vad står den lokala avvikelsen för

• I vilket/vilka IT-system ska den 
lokala avvikelsen finnas

• Behövs den lokala avvikelsen i 
flera system



Produktionsteam
• De har ingen chef

• De har ingen anställd personal

• De kan men behöver inte ha ett eget 
kostnadsställe

• De visas inte på 1177.se

• De ingår inte i ordinarie organisation men 
visas på nivån för team/funktioner

• De finns för att underlätta kommunikation 
mellan IT-system

• Namnet ska vara på svenska och inte ingå i 
någon namntävling



Gränssnitt för beställning av organisationsförändringar
• Administrera organisationsförändringar

• Se vilka IT-system som har 
påbörjat/klarmarkerat förändringen

• Se all beställningsdata

• Gå in och slutföra en beställning åt ett IT-
system

• Alla attribut som alla system behöver ha 
läggs in i beställningsdatat

• ”Systemen” har själva bestämt vilka 
obligatoriska attribut de vill ha och det är 
endast dessa som skickas till dom



Tack för att har du lyssnat och lycka till med 
era organisationsförändringar i framtiden!

Jeanette Lindberg, Region Gävleborg

Jeanette.lindberg@regiongavleborg.se

Telefon: 026-150173 eller 070-5093714

mailto:Jeanette.lindberg@regiongavleborg.se

