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Chefs-och ledarutveckling – Fiktivt case för verksamhetschefer 
 
En verksamhetschef i Region Skåne är en chefsnivå där man som leder genom andra 
chefer.  Som verksamhetschef ansvarar man för såväl verksamhet, som medarbetare och 
ekonomi inom ett verksamhetsområde. En verksamhetschef i Region Skåne är en tydlig 
arbetsgivarföreträdare och rollen ingår i ledningssystemet. Region Skåne har idag ca 300 
verksamhetschefer. Rollen är en nyckelposition inte minst i den pågående omställningen 
för att möta nuvarande och framtida utmaningar i linje med bl a strategi för Framtidens 
hälsosystem (se den inledande bakgrunden).  
Leverantören ska nedan eller i bifogad fil beskriva en fiktiv utbildningsinsats riktad till 
Verksamhetschefer för att stärka dem i rollen som verksamhetschef.  
 
Utgångspunkten ska vara i Region Skånes chefs- och ledarkriterier, medarbetaridé, 
arbetsgivarlöfte och de utmaningar som Region Skåne står inför (se avsnitt Bakgrund och 
syfte till upphandlingen i Kravspecifikation). 
 
Den fiktiva utbildningsinsatsen ska ha den omfattning som leverantören bedömer som 
nödvändig för insatsen. Insatsen kan genomföras såväl digitalt som lärarlett eller i en 
blandform. I redogörelsen är det viktigt att även följande framgår: 
 
- Pedagogisk ansats leverantören avser använda sig av 
- Hur kunskapsöverföring till Beställaren ska ske 
- Hur Leverantören tillhandahåller digitala lärandelösningar (tex digital platt-och kursrum) 
som komplement till insatsen. 
Beskrivningen bör omfatta ca två (2) A4-sidor 
Denna redogörelse är ett utvärderingskriterium, se avsnitt Utvärderingskriterier i 
Administrativa föreskrifter. 

 

Uppdraget omfattar upplägg och genomförande av utvecklingsinsats för 
Verksamhetschefer i Region Skåne. Utvecklingsinsatsen ska ha den omfattning och det 
innehåll som leverantören bedömer som nödvändig för att säkerställa en god insats.  
 
Deltagaren ska ges praktiska och teoretiska förutsättningar för att med engagemang, 
trovärdighet och trygghet fungera i rollen som verksamhetschef. 
 
Utvecklingsinsatsen syftar till att stärka deltagaren i rollen som verksamhetschef inom 
följande områden: 

 

 Ledarskap, kultur och värderingar utifrån en medvetenhet om egna styrkor och 
utvecklingsområden 

 Tillitsbaserad ledning och styrning som understödjer psykologisk trygghet 

 Formulera mål och styra mot gott resultat 

 Skapa förutsättningar för medarbetardriven verksamhetsutveckling  
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Region Skåne 

 Ökad förståelse för kontexten som uppdraget och ledarrollen inom Region Skåne verkar 
inom och att vår tillvaro kan vara enkel, komplicerad, komplex och ibland kaotisk 

 Öka förmågan att prioritera och fatta beslut samt kommunicera utifrån ett 
helhetsperspektiv så att målen och överenskomna resultat uppnås 

 Att leda innovation, och frågor om framtida utmaningar som tex behovet av omställning i 
linje med strategin för framtidens hälsosystem (se bilaga) 

 Att se och verka för Region Skåne som en helhet 
 

Programmet ska ta sin utgångspunkt i Region Skånes chefs- och ledarkriterier, 
medarbetaridé, arbetsgivarlöfte samt de utmaningar som Region Skåne står inför 

 

Utvärderingskriterier 

  
Uppdraget ska innehålla en beskrivning av process, kunskapsöverföring, verktyg och 
metoder som anbudsgivaren avser att använda sig av. Anbudet ska vidare innehålla en 
beskrivning av hur aktuell forskning knyts till programmet samt en beskrivning av 
programmets  pedagogiska upplägg. 

 
Beskrivningen ska redogöra för hur deltagarens kompetens förväntas utvecklas och kan 
utvärderas efter avslutat program. 

 
Leverantören ska inkomma med ett innovativt förslag på utvecklingsinsatsens upplägg med 
inslag från aktuell forskning.  

 
 Uppdraget ska innehålla en beskrivning av hur leverantören tillhandahåller digitala 
 lärandelösningar (tex digital plattform -och kursrum) som komplement till insatsen. 
 
  


