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I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och 

utvecklingsorganisationen finns bl.a. 

information vad vi gjort under 2019 samt 

vad som sker framgent.  

 
Datainsamlingar  
Tillsammans med 54 sjukhus på våren samt 52 
sjukhus på hösten så genomfördes två 
datainsamlingar under 2019. Till vårens mätning 
bidrog expertgrupperna inom Best Service med 
förbättringar till samtliga områden som mäts. 
Effekten av förbättringarna är ökad tydlighet, ökad 
jämförbarhet samt ett bättre underlag för 
vidareanalys.  
Inför höstens mätning genomfördes ett projekt 
med syftet att digitalisera datainsamlingen ännu 
mer. Med hjälp av projektledning av Diana Lim, 
Ekan Management samt systemkonsulten ADP 
(Action Dialog Partner) så har vi nu infört 
webbverktyg som vid avslutad insamling ger oss en 
färdig rapport. Detta är en stor tidsbesparing för 
alla inblandade! Utvärderingen visade även en 
positiv respons från landets datainsamlare då 
verktyget är väldigt enkelt.  
 
Erfarenhetsutbyteskonferens 2019 
Den 4:e juni träffades ett glatt gäng på 143 
konferensdeltagare vid Münchenbryggeriet i 
Stockholm. Här ägnade vi en hel dag åt 
kunskapsutbyte på bred front inom valda 
tjänsteområden 
 
Överlag upplevde deltagarna att konferensen 
uppfyllde sitt syfte väl (att skapa 
erfarenhetsutbyte), samtidigt lyftes ett antal 
potentiella förbättringsområden som vi tar med oss 
i planeringen kring nästa års konferens. 
 
Kundnöjdhet 
Arbetet med att få in mätning av kundnöjdhet 
(vården) genomfördes i projektform. 

Resultatet på frågorna ska tillsammans med övriga 
data från nätverkets nyckeltalsjämförelse ge en 
ytterligare dimension till nyckeltalsarbetet.  
 
Inriktning 2020 
Likt expertgrupperna inom nätverket så har 

Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen också 

en aktivitetsplan för 2020. Övergripande så 

kommer vi att arbeta med följande: 

• Genomföra datainsamling våren 2020 

• Genomföra konferens för Erfarenhetsutbyte 

2020 

• Genomföra datainsamling hösten 2020 

• Utveckling av nya nyckeltal tillsammans med 

expertgrupperna 

 

Erfarenhetsutbyteskonferens 2020 
Vi hoppas att ni vill boka upp den 2-3 juni för en 

tvådagars konferenskryssning med fokus på 

erfarenhetsutbyte och inspiration. 

Under dessa dagar kommer vi att: 

• Få en inblick i hur arbetet med tjänster och      

utveckling kan se ut hos andra 

• Inspireras kring alternativa tillvägagångssätt 

att bedriva utveckling av våra tjänster 

• Få en ökad förståelse för hur vi kan erbjuda 

våra tjänster via entreprenad som alternativ till egen 

regi. 

• Titta på, och samtala kring, de nationella 

resultaten för 2020 på våra nyckeltal samt 

diskutera hur vi använder dessa i vårt 

utvecklingsarbete regionalt 

 
Mer information kommer ut närmare anmälning. 

Hoppas vi ses i sommar! 

Kontakt  
Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen nås 
enklast via fou@bestservice.se 
 
Med vänlig hälsning  

Förvaltnings- och utvecklingsorganisationen 

 

-Tomas Syberyjski, Västra Götalandsregionen 

-Karin Bylund, Region Västernorrland 

-Andreas Anderberg, Region Värmland 

-Jonas Larson, Region Kalmar län 


