
 
Hur utnyttjar vi våra möten inom 

verksamheten?  
 

Peter Hochbergs 
Verksamhetschef  

BFC (Bild- och funktionsdiagnostiskt centrum) 
Skånes universitetssjukhus Lund  



   En verksamhet förutsätter 

kommunikation 

 



Communicare (latin)  
 
Att göra gemensamt 



Kommunikation är att bygga relationer 
      



Möten är en viktig  
kommunikationsform 



Information 
 
Dialog  



Vilken effekt önskas?  
 
  Ingen (eller negativ) 
  Förståelse, kunskap 
  Ägandeskap, handling 



BFC 
 
Bild- och funktionsdiagnostiskt 

centrum  



Öppenhet  
 
Samsyn 
 
Tydlighet  



Ackrediterad verksamhet  
 
Dokumentstyrning 
  Faktaägare 
  Version 
  Klar rubrik 
  Vem det gäller 



Utveckla ledarskapet  
 
Utveckla mötesstrukturen  



Vilka typer av möten behövs? 



Informella / oplanerade 



Inbjuda till kommunikation / möte 
 
  Vara i verksamheten 
  Sitta med öppen dörr  
 



Formella / planerade  



Strategiskt  
 
Operativt  
 
Information  



Återkommande? 
 
Hur ofta? 



  Tempot i organisationen eller 
  i specifik fråga 



Extramöten förekommer 



Vem ska ingå? 
 
Vem är de till för? 



Ska ställföreträdande,  
biträdande, ersättare vara  
med när ordinarie är  
frånvarande? 



Adjungering används vid behov 



Tag upp mötesstrukturen i  
medarbetarsamtalet  



Vilken veckodag? 
 
När på dagen? 



Hur långa möten? 



I vilken ordning ska mötena komma? 



Nedläggning av Röntgen i Hörby  



Alla ska känna sig trygga i  
mötesstrukturen 



Tydlighet i mötesstrukturen 



Spelregler! 



Agenda 
 
Känd för alla (årshjul) 
Alla kan ta upp frågor 
Använd P-plats 



Beslut 
 
Protokoll / minnesanteckningar  



Ledningsgrupp 
 
Antal personer  
Antal nivåer 
Jäv 
Balans 
Funktionell, inte bara ett möte  



Hur gör vi på BFC? 



  Mötestid läggs för återkommande 
möten ett halvår i taget 

 
  Känt i hela organisationen 



Mötesstrukturen är dokumenterad 



BFC:s dag 



BFC:s ledningsgrupp (strategiska frågor): 
Gruppen, som är BFC:s driftsledningsgrupp, har följande  
sammansättning: 
  Verksamhetschefen 
  Ställföreträdande verksamhetschefen 
  Avdelningscheferna 
  Två representanter för BFC:s enhetschefer 
  Professor(er) adjungeras när verksamhetschefen eller 

professorerna så önskar 
  Personalspecialist och ekonom adjungeras 

Mötestid:  var fjärde vecka, företrädesvis måndag, kl. 12.30 - 15.00. 
Beslut informeras ut i organisationen.  



Vi är inte sämre än att vi kan ändra  
oss 



 Mycket viktigt att alla har / får  
den information de behöver 



Respektera tiden! 
 
Mötestider är prioriterade 



 Vi kan bli bättre på att förbereda 
 oss inför mötena genom att skicka ut 
 material i samband med kallelsen  



Telefonmöten 
 
Videokonferens  



   Vår värdegrund: 
 
   BFC:s arbete ska präglas av respekt 

och omsorg. Tillsammans gör vi vårt 
yttersta för  att ständigt vara 
värdeskapande.  



TACK! 


