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Nyhetsbrev Regionservice
Helena har ordet!

Tack till er som kom på våra
invigningsfester. Det var
kul att se så många där
och att vi fick möjlighet
att lära känna varandra.

Nu har vi firat in våren
och förbereder inför
sommaren och kommande
semestrar.
För att orka göra det ni är bäst på, innan ni får
välförtjänt vila, är det viktigt att ni tar hand om
er. Använd friskvårdsbidraget och ta cykeln till
jobbet.

Hälsoinspiratörer
sökes!

En hälsoinspiratör hjälper sin chef att
arbeta med frågor som handlar om hälsa
och friskvård.
Hälsoinspiratören inspirerar och
motiverar du dina kollegor till en
hälsosam livsstil. Du kan till exempel
ordna aktiviteter med träning på jobbet.
Vill du bli hälsoinspiratör? Meddela din
chef.

Vi behöver vara våra bästa jag, för att kunna nå
våra 3 huvudmål;
1. Tryggare patienter
2. Smidig resa genom vården
3. Rätt nyttjade resurser

Friskvårdsbidrag

Varje dag pågår en rad olika aktiviteter inom
målen och ni är alla med och bidrar till att skapa
värde för Region Sörmland

I Fördll kan du registera kvitto för ditt friskvårdsbidrag.
Du hittar Fördll på Insidan, eller som App. Appen heter
Benify och går att logga in på med t.ex. Bank-id, Mobilt
bank-id eller en kod som du får hemskickad.

Ändrad organisation

Parkeringstillstånd

För att kunna skapa ännu mer värde för de vi är till
justerar Verksamhetsservice organisationen kring
kost.
Kost kommer att bli en egen enhet som heter
Måltider, för att vi på ett mer effektivt sätt ska kunna
hantera dagliga frågor och gemensam utveckling.
Rekrytering av enhetschef till Måltider pågår just nu.
Här ser du nya enheten Måltider. Hela
organisationsschemat kan du se på Arbetsytan. Har
du frågor? Kontakta din chef.
Verksamhetsservice

Norra

Västra

Södra

Måltider
Västra

Från och med den 31 maj blippas
ditt eTjänstekort på Mälarsjukhuset
när du köper parkeringstillstånd. Du
kan köpa ett tillstånd per månad,
och max 3 månader vid samma
tillfälle i restaurangen eller kiosken.
Mälarsjukhuset blir en pilot, som
sedan utvärderas.

Semestervikarier

Sommaren närmar sig med stormsteg
och arbetet med att rekrytera
semestervikarier är i full gång.
Måltider

Verksamhetsstöd Måltider

Måltider
Norra

Från och med 1 januari 2019 är ditt friskvårdsbidrag
höjt till 2500 kronor per år. Du kan använda det till
exempelvis gymkort eller annan träning.

Måltider
Södra

Introduktioner av semestervikarier sker i
slutet av maj på Nyköpings lasarett och på
Mälarsjukhuset. På Kullberska sjukhuset
sker introduktionen enskilt, då de flesta
återkommer från timvikariat.

