
 

 

Nyckeltalsjämförelse 2020 

  
Våren har svept in över landet vilket vi i vår 

grupp anser är en ljusglimt i denna 

pandemi. Flera delar i arbetet inom gruppen 

har pausats till följd av Covid-19 vilket i 

sammanhanget inte är så konstigt.  

I detta nyhetsbrev från förvaltnings- och 

utvecklingsorganisationen sammanfattas 

informationen kring datainsamlingen som 

ägt rum under våren samt vad som sker till 

hösten.  

 
Datainsamlingen våren 2020 

Vårens mätning har varit speciell på grund av den 
pandemi med Covid-19 som försvårat och förändrat 
arbetet för många serviceenheter. 

Flera deltagare har blivit tvungna att avstå helt eller 
delvis från den här mätningen på grund av den 
belastning som varit hos dem. 

Trots de svårigheter som funnits så har totalt 46 
sjukhus deltagit i vårens mätning som genomfördes 
under vecka 10-14. Motsvarande siffra för 
föregående år var 54 sjukhus.  

Inom kort kommer ni som varit inblandade i 
datainsamlingen att få en utvärderingsenkät. Här vill 
vi gärna trycka på återkoppling avseende 
webbverktyget då detta första ”stora” insamlingen 
som gjordes via webbverktyget.   

 
Erfarenhetsutbyteskonferens 2020 
Som mycket andra arrangemang i landet så har vi 
även fått ställa in erfarenhetsutbyteskonferensen 
som skulle ägt rum i början på juni. Ett digitalt 
genomförande skulle ersatt detta men även den fick 
skjutas framåt i tiden då läget fortfarande är 
ansträngt för många av landets serviceverksamheter. 
Något nytt datum är inte fastställt ännu.  

 

Höstens insamling 
Datainsamlingen sker under veckorna 40-43 och 

avser endast insamling kopplat till 

kvalitetsmåtten. Under denna tid skall 

verksamheten sammanställa data och genomföra 

de efterfrågade kvalitetsmätningarna. Tanken 

med höstens mätning var även att testa ett nytt 

nyckeltal. Tyvärr fick frågan kring nytt nyckeltal 

bordläggas på medlemsmötet i mars vilket vi har 

full förståelse för. Vi kommer självklart att 

bevaka så frågan kommer upp igen när vi börjar 

uppnå ett ”normalläge”.  

Till hösten kommer det dock att genomföras en 

separat datainsamling för att uppdatera några av 

schablonerna.  

Mer info gällande anmälan till höstens mätning 

kommer efter sommaren.  

 
Bemanning Förvaltnings- och 
utvecklingsorganisationen  

Organisationen är nu inne på sitt tredje levnadsår 
och som mycket annat i livet så tar vissa saker slut. 
Till hösten kommer Tomas Syberyjski lämna sitt 
uppdrag som Förvaltningsansvarig samt Andreas 
Anderberg till årsskiftet som huvudansvarig för 
arbetet kring erfarenhetsutbyte. Rekrytering av 
ersättare kommer att påbörjas och vi ser till att 
omställningen inte påverkar gruppens uppdrag.  

Fundera gärna på egen kammare om DU skulle vilja 
arbeta inom Förvaltnings- och 
utvecklingsorganisationen!  
 

 
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 


