Proces ifm. etablering af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

Dato:
22. august 2017

Emne:
Regionsrådet godkendte visionsoplæg for
samarbejde mellem Region Sjælland og
Novo Nordisk Fonden.

Ansvarlig:
Regionsrådet

26. juni 2018 og

Direktionsmøde:

Direktionen

31. juli 2018

Drøftelse, forelæggelse og godkendelse af
etablering af SDSC i Direktionen.

Mandag den 6.
august 2018

Individuel orientering af de berørte
specialeansvarlige overlæger om at der
på MED-Hovedudvalgsmøde samt lokale
Område-MED og lokale MED-udvalg vil
blive orienteret om SDCS.

Tirsdag den 7.
august 2018

Orientering af TR for FAS om SDCS
(Holbæk, SLA, NFS, Køge samt Psykiatri)

Mandag den
13. august 2018

Forretningsudvalgsmøde:

Afdelingsledelser i
Medicinske Afdelinger
NB: Sygehusledelsen og
Afdelingsledelsen skal
ligeledes huske at indtænke
orientering om SDCS på
dagsordenen til kommende
MED-Møder.
Koncern HR

Direktionen

Behandling og forelæggelse for
Forretningsudvalget med henblik på
efterfølgende indstilling om godkendelse
af SDSC til Regionsrådet.
Torsdag den
16. august 2018

MED-Hovedudvalgsmøde:

Direktionen

Orientering om status i forhold til SDCS
fra Per Bennetsen.
Orientering om opslag af 5 stillinger som
specialeansvarlige overlæger med
centercheffunktion.

Side 1

Fra fredag den
17. august 2018

Orientering (eventuelt skriftligt) af
Område-MED og lokale MED-udvalg i
Medicinsk Afdeling i Holbæk, Nykøbing
Falster, Slagelse (M2) og Køge samt
Psykiatrien.

Sygehusledelser
Afdelingsledelser i
Medicinske Afdeling samt
Psykiatri

Orientering om opslag af 4 stillinger som
specialeansvarlige overlæger med
centercheffunktion samt overlægestilling
i Psykiatrien.
Mandag den
20. august 2018

Regionsrådsmøde

Regionsrådet
Direktionen

Endelig godkendelse af etablering af
Steno Diabetes Center Sjælland.
Onsdag den
22. august 2018

Evt. fornyet drøftelse ved
Direktionsmøde.

Direktionen

Tirsdag den
4. september
2018

Novo Nordisk Fonden:

Projektchef

Onsdag den
05. september
2018

SDCS orienterer Koncern HR om
hvorvidt etablering af SDCS er endelig
godkendt og processen med opslag af
stillinger dermed kan igangsættes.

Projektchef

Tirsdag den
6. september
2018

De 4 berørte specialeansvarlige
overlæger modtager et orienteringsbrev
fra Koncern HR om, at der i september
2018 vil blive opslået de omtalte
stillinger som ”specialeansvarlige
overlæger med centercheffunktion”.

Koncern HR

Forelæggelse med henblik på endelig
godkendelse af etablering af SDCS.

Det anføres, at de opfordres til at søge
stillingerne.
De 4 læger oplyses om, at såfremt
stillingen tilbydes til en anden overlæge,
vil Medicinsk Afdeling på den
pågældende geografi, tilbyde lægen
anden ansættelse som overlæge.

Side 2

Fra mandag den
10. september
2018

Opslag af stillinger

XX september/
oktober 2018

Efter udløbet af ansættelsesproces i
SDSC:

Projektchef

Sædvanlig ansættelsesproces som følger
almindelige retningslinjer og politikker i
Region Sjælland.
Projektchef

SDCS giver individuel besked til dem der
har søgt stillingerne ift. om de har fået
jobbet eller ej.
SDSC giver besked til Koncern HR om
resultatet i forhold til de nuværende 4
specialeansvarlige overlæger.
XX oktober 2018 Koncern HR varsler specialeansvarlige
overlæger som eventuelt ikke måtte være
tilbudt stilling som ”specialeansvarlig
overlæge med centercheffunktion”.

Projektchef
Ledende overlæger i
Medicinske Afdelinger
Koncern HR

XX oktober 2018 Koncern HR træffer afgørelser i sagerne.

Koncern HR

Side 3

