VI ÄR

Verksamhetsstöd
och service
Vision, värderingar, verksamhetsidé, verksamhetsmål, kommunikation, grafisk profil

Region Jönköpings län

Den här handboken ger dig stöd i vad som är kärnan
i Verksamhetsstöd och service – vad som är viktigt
för oss. När det gäller vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål. När det gäller hur vi
kommunicerar och presenterar oss. När det gäller vad
det innebär att jobba hos oss.
En handbok som kan vara bra att ha både för oss
som redan jobbar här eller för att ge till dem som vi
vill ska börja hos oss.

vi är verksamhetsstöd och service

- handbok om sådant som är viktigt för oss

Jag brukar säga att ”Utan Verksamhetsstöd
och service stannar regionen.” Det är sant.
Men väl så sant är att ”Utan nöjda kunder stannar
Verksamhetsstöd och service.” Därför måste vi
alltid ha kundens bästa i fokus. Vision, värderingar,
verksamhetsidé och verksamhetsmål hjälper oss att
behålla detta fokus.

arne andersen
direktör för verksamhetsstöd och service
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område invånarservice

– jobb som skapar värde

område regionfastigheter

område måltid

verksamhetsstöd och service

område HR

Fler fina bilder från våra 14 områden finns längre fram i broschyren!
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verksamhetsstöd och service

– jobb som skapar värde

JOBB SOM SKAPAR VÄRDE
– VI HJÄLPER TILL ATT HJÄLPA
Vi har förmånen att få jobba med sådant
som skapar värde för medarbetarna inom
Region Jönköpings län – och i förlängningen
också för länets invånare.
Vi ser till exempel till att det finns material, läkemedel, välstädade och funktionellt
byggda lokaler med optimal utrustning
för att genomföra en operation. Ett annat
exempel är att vi ser till att patienten får
god och näringsriktig mat som kan bidra till
tillfrisknandet.

För att kunna göra detta samlar vi många
viktiga kompetenser för att ge våra kunder
stöd och service med bästa möjliga kvalitet.
Vi vill dessutom hela tiden flytta fram positionerna för vad som är bästa möjliga. Bra
chefer krävs för en sådan utveckling.
Våra medarbetare har gett sina närmaste
chefer mycket gott betyg. Kanske för att
våra chefer är måna om att ta vara på sina
medarbetares olika erfarenheter och vill att
de ska kunna vara med och påverka.

Med andra ord – vi hjälper till att hjälpa.
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verksamhetsstöd och service

– vision, värderingar, verksamhetsidé, verksamhetsmål

De fyra ”v:na” är ledstjärnor för oss i vårt vardagsarbete.
Vision och värderingar är gemensamma för Region Jönköpings län.
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verksamhetsstöd och service

– vision, värderingar, verksamhetsidé, verksamhetsmål

VISION
För ett bra liv i en attraktiv region.

VÄRDERINGAR

VERKSAMHETSMÅL

•
•

Av regionens 13 – särskilt fokus på:
• Kundorientering
• Snabba reaktioner
• Samverkan

•

VERKSAMHETSIDÉ

•

•

Vi skapar värde för kunden.
Vi erbjuder rätt produkter
och tjänster.
Vår verksamhet utvecklas
och förnyas hela tiden.
Vi har delaktiga, kompetenta
och friska medarbetare.
Vi har en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet.

Vara en trygg och nära samarbetspartner som ger kundnytta genom
samverkan, tillgänglighet och kompetens.
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I RYGGMÄRGEN
Vision, värderingar, verksamhetsidé och verksamhetsmål
ska sitta i ryggmärgen och vägleda oss i våra yrkesroller.
Vi är proffs – spjutspetsar – på stöd och service.
Professionalismen ska gå igen i vårt agerande och i hur vi
kommunicerar muntligt, skriftligt och i bild
– både med våra kunder och egna medarbetare.
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verksamhetsstöd och service

– vision, värderingar, verksamhetsidé, verksamhetsmål

Så agerar vi

Så kommunicerar vi

Vi ska
• alltid ha kunden i fokus
• vara tillgängliga
• agera snabbt/ge snabb återkoppling
• agera professionellt och kompetent
• presentera (informationsmaterial med
mera) oss på ett professionellt
och kompetent sätt.

Vi lyssnar och fångar upp idéer och stämningar.
• Vi ger begriplig och nyttig information.
• Vi ger underhandsinformation.
• Vi informerar berörda först.
• Vi har arenor för kommunikation/frågor
och ger snabba svar.
• Vi andas verksamhetsidé.
• Vi använder informationsmaterial som
matchar vår kompetens och professionalism.
• Målgruppen och önskad effekt
bestämmer kanalen men huvudkanaler
är möten, intranät, Internet och mejl.
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verksamhetsstöd och service

– områden och uppdrag

1 000
100
14
10

medarbetare
befattningar
områden

Vi är runt 1 000 medarbetare
inom nästan 100 befattningar.
Vi arbetar inom 14 områden
för att ge stöd och service
till Region Jönköpings läns
verksamheter och länets
invånare.

verksamhetsstöd och service

– områden och uppdrag

14 OMRÅDEN MED KUNDEN I FOKUS
Ekonomi
Hjälpmedelsförsörjning
HR
Inköp
Invånarservice
Läkemedelsförsörjning
Länstransporter

Materialförsörjning
Medicinsk teknik
Miljö
Måltid
Närservice
Regionfastigheter
Sjukhusstöd
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verksamhetsstöd och service

– områden och uppdrag

1 000 AMBASSADÖRER

Vi är 1 000 ambassadörer för Verksamhetsstöd
och service och är Region Jönköpings läns
spjutspetsar på just stöd och service.
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14 OMRÅDEN
• Ekonomi som bland annat ansvarar för regionens fakturahantering.
• Hjälpmedelsförsörjning som ansvarar för regionens hjälpmedelsförsörjning och är resurs för
förskrivare inom regionen och kommunerna.
• HR som stöttar verksamhetsområdesledningar
inom regionen bland annat när det gäller
personalförsörjning, arbetsrätt och löner
samt arbetsmiljö och hälsa.
• Inköp som ansvarar för regionens upphandlingar av varor och tjänster och att utveckla
elektronisk handel.
• Invånarservice som ger råd till länsinvånarna
dygnet runt via telefon via 1177 Vårdguiden
på telefon och hjälp till den som vill komma i
kontakt med regionen via kontaktcenter.

MED KUNDEN I FOKUS
• Läkemedelsförsörjning som bland annat genom
kliniska farmaceuter och sjukhusapotek ansvarar
för regionens läkemedelsförsörjning.
• Länstransporter som ansvarar för sjukresetransporter och godstransporter, huvudsakligen
inom regionen samt för intern biluthyrning och
försörjer regionens verksamheter med långtidshyrda fordon.
• Materialförsörjning som ansvarar för regionens
materialförsörjning.
• Medicinsk teknik som bistår sjukvården med
teknisk kompetens när det gäller upphandlingar,
förebyggande underhåll och reparationer
av medicinteknisk utrustning.
• Miljö som ansvarar för att regionens miljöarbete
bidrar till en hållbar utveckling. Inom området

•

•

•

•

ingår också Energikontor Norra Småland som
arbetar för ökad energieffektivisering och mer
förnybar energi i regionen.
Måltid som ansvarar för att laga och servera mat
i regionens kök och restauranger till patienter,
medarbetare och besökare.
Närservice som ansvarar för regionens städning,
hantering av textil, material, post, gods, patienttransport inom sjukhus, vaktmästeri med mera.
Regionfastigheter som ansvarar för regionens
alla fastigheter – planerar, bygger om, bygger
nytt, förvaltar, sköter drift, underhåll
och bevakning, hyr in och hyr ut, med mera.
Sjukhusstöd där servicecenter, säkerhet och lokal
samordning ger stöd och service till sjukhusens
verksamheter, patienter och besökare.
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område invånarservice

område hjälpmedelsförsörjning
område ekonomi
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– områden och uppdrag

område länstransporter

verksamhetsstöd och service

område HR

område inköp

– områden och uppdrag
område läkemedelsförsörjning

område medicinsk teknik

verksamhetsstöd och service

Fler fina bilder från våra 14 områden finns längre fram i broschyren!
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verksamhetsstöd och service

– områden och uppdrag

DET HÄR GÖR VI UNDER ETT ÅR
1

2

3

4

5

6

• 160 000 samtal hanteras av 1177
Vårdguiden på telefon
• 550 000 samtal besvaras
av kontaktcenter
• 250 upphandlingar, värde ca 1,5 miljard kr
• 4 700 artiklar lagerförs
• 474 000 orderrader distribueras
• 166 000 orderrader (läkemedel)
• 13 500 cytostatikaberedningar
• 2 300 läkemedelsgenomgångar
• 136 000 hjälpmedel distribueras
• 213 000 fakturor hanteras
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7
•
•
•
•
•

8

9

10 11 12

136 000 lönespecifikationer hanteras
1 miljon måltider serveras
500 000 kvm städas
22 000 sjukresor genomförs
16 800 arbetsordrar för medicinteknisk
utrustning genomförs
• 560 000 kvm lokaler i egna byggnader/
fastigheter och ca 71 000 kvm inhyrda
lokaler förvaltas
• hundratals miljödialoger och -revisioner
• hundratals interna brandskyddskontroller

område miljö

område materialförsörjning

– områden och uppdrag

område regionfastigheter

område närservice

verksamhetsstöd och service

Fler fina bilder från våra 14 områden finns längre fram i broschyren!
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GRAFISK PROFIL
Den primära färgen i Region Jönköpings
läns grafiska profil är rött i tre nyanser.
CMYK
PMS
RGB
HEX
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0.90.75.0
185
239.64.68
ef4044

CMYK
PMS
RGB
HEX

0.100.60.30
210
177.6.58
b1063a

CMYK
PMS
RGB
HEX

0.100.65.15
193
206.17.65
ce1141

verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

GRAFISK PROFIL

Verksamhetsstöd och service är en
verksamhet inom Region Jönköpings län
och följer därför Region Jönköpings läns
grafiska profil. Den ska i bild och form
gestalta de värden och budskap som
organisationen vill förmedla och är
uppbyggd utifrån tre värdeord:
omtanke, kompetens och framåtanda.

Logotyp
Logotypen för Region Jönköpings län
består av en symbol i form av ett rött band
i kombination med text. Den röda färgen
i symbolen ska signalera omtanke, symbolens rörelse pekar framåt, det trygga
typsnittet i texten ska stå för kompetens.

Logotyp för Region Jönköpings län

Färger
Region Jönköpings läns primärfärger består av tre nyanser av rött. Primärfärgerna
kompletteras sedan med sekundärfärger
som består av tre nyanser av blått, tre
nyanser av grönt och tre nyanser av gult.

19

verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

TYPSNITT

Verksamhetsstöd och service har fem
typsnitt som används för olika behov; två
windowstypsnitt, ett webbtypsnitt och två
profiltypsnitt.

Windowstypsnitt
För enklare produkter rekommenderas
två typsnitt som finns tillgängliga i
Office/Windows. De är:
• Arial (för rubriker)
• Times New Roman (för brödtext)

Webbtypsnitt

För text som publiceras på Region Jönköpings läns webbplats användas ytterligare
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typsnitt som finns inlagda i systemet för
publicering. Det är:
• Open Sans (för rubriker och brödtext)

Profiltypsnitt
De två typsnitt som är speciellt framtagna
för Region Jönköpings läns grafiska profil
kallas för profiltypsnitt. Typsnitten ska
användas för att förstärka den grafiska
profilen, till exempel i mer avancerade
produkter som broschyrer och roll ups.
De är:
• Gotham Narrow (för rubriker
och kortare brödtext)
• Charter ITC (främst för brödtext)

ABCDEFGHIJKLNOPQ
STUVWXYZÅÄÖ

Times New Roman
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZÅÄÖ

PROFILTYPSNITT

WINDOWSTYPSNITT

Arial

Gotham Narrow

ABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZÅÄÖ

Charter ITC Std
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
STUVWXYZÅÄÖ
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verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

DEKORELEMENT
I en del sammanhang finns det skäl att använda ett dekorelement för att variera eller förstärka igenkänningen av varumärket. Dekorelementet kan användas i sin helhet eller i segment.

Exempel där dekorelementet används.
ERBJUDANDE
prova vår goda sjukhuslunch

INGREDIENSER

INGREDIENSER

RÄKSNITT
Mörkt kuvertbröd, KRAV / Räkor, MSC, KRAV /
Ägg, ekologiska / Majonnäs, KRAV /
Bregott, KRAV / Ärtskott

KÖTTSOPPA
Nötbog, KRAV / Gul lök, KRAV / Gröna ärtor, eko /
Paprika röd, KRAV / Rotfruktsmix, KRAV /
Purjolök , KRAV / Köttbuljong, eko / Grönsaksbuljong, eko / Kryddpeppar, eko / Vitpeppar, eko /
Timjan, eko / Persilja / Lagerblad / Vitlök / Salt
DINKELBRÖD
Rågmjöl, KRAV / Dinkelmjöl, KRAV / Vatten /Sirap /
Salt / Jäst

Räksnitten är ett prov på det vi serverar i kväll på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.
Soppan är ett exempel på de goda soppor vi alltid serverar där på torsdagar.

SÅ SLÄNGER DU
Muggen slänger du i brännbart.
Skeden slänger du i en av våra hinkar.
Vi väljer att använda riktiga skedar
istället för engångsskedar.

måltidsservice, område vårdnära service, verksamhetsstöd och service
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65:-

inköp i regionens tjänstekatalog

ordinarie pris 80 :-

SÖKA
RETURNERA
REKLAMERA
GE UPPDRAG

INBJUDAN
Vill du veta hur du på ett nytt och smidigt sätt kan hantera
returer och reklamationer, ge uppdrag och ställa frågor via
ett nytt avsnitt om inköp regionens tjänstekatalog?
Då ska du komma till våra aulavisningar
• 21 april, Höglandssjukhuset i Eksjö
• 22 april, Värnamo sjukhus

nu fortsätter vi

BYGGA

Verksamhetsstöd
och service.

Nutritionsprodukter
och tillbehör
Kontakta oss för att
•
•

Välkommen

beställa förskrivna livsmedel
och tillbehör
få svar på dina frågor om produkter,
beställning, leverans och faktura.

Du kan välja om beställningen ska
levereras hem till dig eller till ett
utlämningsställe.

Hjälpmedelscentralen
010-242 87 00, knappval 3
måndag–torsdag 8–16:30
och fredag 8–16

90266600

räk- köttsnitt & soppa

NYTT

artikelnummer:

SMAKA SMARRIG SJUKHUSMAT!

till lednings- och stabsdagar
på Hotell mullsjö
10-11 april 2017.
se program på baksidan

verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

område närservice

område måltid

Bilden är en viktig del i Verksamhetsstöd
och service grafiska profil. Bilderna ska vara
fräscha, aktuella, ljusa och varma.

område sjukhusstöd

BILDER
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verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

MALLAR OCH E-POSTSIGNATUR
Genom att använda mallar kommunicerar alla medarbetare i Verksamhetsstöd och service
inom samma ramar. Det ger ett enhetligt uttryck utåt, men även inom organisationen.
I till exempel Word och PowerPoint finns färdiga mallar, med både logotyp och korrekt
typsnitt. Mallarna finns i menyraden uppe till vänster i respektive program.
Alla medarbetare inom Verksamhetsstöd och service uppmanas också att använda organisationens e-postsignatur i mejlkonversationer. Det ger ett enhetligt intryck och bidrar till att
bygga organisationens varumärke. Mallen för e-post-signatur finns i intranätet.
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verksamhetsstöd och service

- grafisk profil, region jönköpings län

Exempel på personlig e-postsignatur
Birgitta Bengtsson
Verksamhetsutvecklare
010-123 45 67 I 070-123 45 67
birgitta.bengtsson@rjl.se

Birgitta Bengtsson
fastighetsekniker
010-123 45 67 I 070-123 45 67
birgitta.bengtsson@rjl.se

Birgitta Bengtsson
upphandlare
010-123 45 67 I 070-123 45 67
birgitta.bengtsson@rjl.se

ledning och stab
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
www.rjl.se

fastighetstekniska enheten
område regionfastigheter
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
www.rjl.se

område inköp
Verksamhetsstöd och service
Region Jönköpings län
www.rjl.se
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VERKSAMHETSSTÖD OCH SERVICE – VÅR RESA

I BÖRJAN AV EN SPÄNNANDE RESA

2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
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Verksamhetsstöd
och service

ISO14001
Region ISO9001
medicinskISO9001
Jönköpings län
teknik

hjälpmedelsförsörjning

folktandvården

- namnstandard och kommunikationsfrågor

EN RESA MED KLASS – MED FOKUS
PÅ KUND, KVALITET OCH HÅLLBARHET
Vi är i början av en spännande resa – där vi
efter vägen har samlat viktiga kompetenser
för att vässa Region Jönköpings läns stöd- och
servicekultur. Sedan september 2013 har vi gått
från några få områden och något hundratal
medarbetare till tolv områden och nästan 1 000
medarbetare 2017.

• område miljö har drivit arbetet med att hela Region
Jönköpings län blivit miljöcertifierat enligt ISO14001
• områdena inköp och miljö har fått en internationell
utmärkelse för Region Jönköpings län ansvarstagande i offentlig upphandling
• område måltid har fått Region Jönköpings läns
sjukhuskök KRAV-certifierade.

Bland det viktigaste för oss är att skapa värde
för våra kunder. Till exempel att erbjuda vår
kompetens så att de kan använda sin kompetens
där den bäst behövs.

Hos oss finns verksamheter med stor påverkan
på miljön – byggen, transporter, livsmedel, läkemedel... Därför arbetar vi aktivt och framgångsrikt med att minska vår påverkan på miljön. En
hållbar nu- och framtid betyder mycket för oss.

Alla våra områden drivs av att hålla hög kvalitet
på det de erbjuder och att utvecklas hela tiden.
Några exempel:
• områdena medicinsk teknik och hjälpmedelsförsörjning är certifierade enligt ISO9001

En fortsatt spännande resa – det önskar vi
som redan är ombord och det önskar vi dem
som stiger på på kommande stationer!
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