Hej!
Nu är det bara två veckor kvar! Vi ser fram emot att träffa dig.
Undrar dina kollegor vad du ska göra? Eller vill du själv ha en kort sammanfattning om vad arbetet
innebär? Se gärna informationsfilmerna från programmet eller lyssna på vårdpodden som du hittar
på sidan för Vårdskiftet
Vissa processer i designarbetet kan behöva att man stämmer av med andra yrkesverksamma med
liknande arbetsuppgifter i regionen.
Därför är det bra om du inför arbetet reflekterar över vilka kontaktnät du har eller grupperingar du
ingår i ditt arbete. Detta kan vara vårdprofessionella intresseorganisationer, verksamhets och
förvaltningsövergripande nätverk inom din yrkesroll eller nätverk i samband med inköp eller projekt.
I arbetet med att anpassa Millenium till vår verksamhet är tanken är att majoriteten av besluten ska
fattas i arbetsströmmarna, där ni som verksamhetsexperter ska använda er expertis och erfarenhet.
När beslut inte kan tas i en arbetsström eskaleras det till en gruppering som kallas FVM klinisk
ledning. Denna grupp utses av Koncernledning hälso- och sjukvård, medlemmarna kommer från alla
förvaltningar och representerar olika yrkesroller. Här kan du läsa mer kring beslutsfattande i FVM på
insidan, du som arbetar externt är välkommen att kontakta din processledare för mer information
Som stöd för arbetet finns det framtaget designprinciper. De bygger på de effektmål som finns i
programmet och ska hjälpa arbetsströmmarna att fatta beslut som tar oss mot dessa mål. Du
kommer få designprinciperna presenterade för dig under introduktionsveckorna.
För att säkerställa att framtidens vårdinformations miljö bidrar till en god och effektiv vård, och
skapar värde för de vi är till för kommer patienter och närstående medverka som medskapare i
utvecklingsarbetet i vissa arbetsströmmar. Patientmedverkan är en uttalad strategi från ledningen
och är viktig för att uppnå effektmålet för patientnöjdhet med relevant information enkelt och nära
samt minskat behov av att upprepa information. Mer information hittar du internt på insidan eller
externt på 1177
Introduktionsveckorna drar i gång med en gemensam heldag tisdagen den 3 mars. Syftet är att göra
en framtidsanalys och presentera metoden för designarbetet. Mer detaljerad information kommer
med nästa veckobrev.
Du som ska medverka vid introduktionsveckorna ska ha fått ett mail angående matallergi, där hade
tryckfelsnisse varit framme. Vi önska svar på detta den 21 februari (inte 21 mars som det stod i
mailet)
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