
 

 

Västsvenska kommunalförbundens samorganisation 

Box 5073, 402 22 GÖTEBORG   Besök: Anders Personsgatan 8 GÖTEBORG 
E-post: info@vastkom.se                           www.vastkom.se 
Org.nr: 858501-2084 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör i Västra Götaland, med fokus på välfärd och 
regional utveckling. VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till 
att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.  

 

Vi söker nu:  

Processledare för Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM) 
Option 2 och 3.   
Det kommunerna och Västra Götalandsregionen nu gör för att skapa Framtidens vårdinformationsmiljö är 
banbrytande. En gemensam vårdinformationsmiljö för regionen och alla kommuner.  

I höst startar fasen Design, bygga & test (DBT) varför programmet behöver en erfaren ledare på plats som kan 
processleda arbetet kopplat till option 2 Elevhälsa och option 3 Hemsjukvård. 

Vi söker en driven, uthållig och kommunikativ processledare med förmåga att leda team med medlemmar 
från olika delar av regionens verksamheter i nära samarbete med leverantören. Du ingår dessutom i en grupp 
av kollegor som tillsammans håller ihop helheten. 

Uppdrag 
I uppdraget ingår att:  

• Leda arbetet inom processområdet och ansvara för resultat och framdrift. 
• Ansvara för att utveckla och standardisera flöden och processer inom överenskommet område.  
• Arbeta i nära samarbete med leverantören för att säkerställa framdrift inom ansvarsområdet  
• Leda ett team i en miljö med många beroenden och gränssnitt mellan verksamhet och teknik.   
• Möjliggöra hög delaktighet för involverade kommuner och tydliggöra respektive deltagare och 

kommuns möjligheter, ansvar och åtaganden  

 

Kvalifikationer  
För att lyckas i rollen krävs:  

• God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa samsyn och gemensam framdrift 
• Förmåga att hantera stor komplexitet och osäkerhet. 
• Relevant utbildningsbakgrund och mycket god ledarerfarenhet. 
• Sa kompetens inom hemsjukvården och elevhälsans processer.  

Det är meriterande om du har varit involverad i FVM-projektet tidigare. 

Du är positiv, engagerad, driven och förändringsbenägen.  
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Erbjudande  
Vi erbjuder dig att vara med i ett välkomnande, engagerat och kompetent team på VästKom! Vi erbjuder ett 
jobb i en spännande utvecklingsmiljö som helhjärtat arbetar för kommunernas och dess invånares positiva 
utveckling. Du får vara med och på ett unikt sätt bidra till en god och effektiv framtida hälso-och sjukvård.  

Information  
Projektet pågår fram till cirka 2024-06-01. Tjänstgöringsgrad 100%. Tillträde omgående enligt 
överenskommelse dock senast september. 

Placeringsort: VästKom har sina lokaler i Göteborg, men placeringsort kan diskuteras.  

Upplysning om tjänsten lämnas av;  
Enhetschef för Digital verksamhetsutveckling Karl Fors 072-566 30 70, karl.fors@vastkom.se  
Projektledare för Kommun FVM Monica Edgren 073-712 27 44, monica.edgren@vastkom.se  
 

Rekrytering: Tillträde med fördel i augusti 2020, annars enligt överenskommelse. Urval sker löpande. Skicka 
ansökan med e-post till info@vastkom.se.  

Vi kallar till intervjuer löpande under ansökningstiden.  

Mer information:  
www.vastkom.se, projektdirektiv, projektplan  

Framtidens vårdinformationsmiljö (Västra Götalandsregionens webbplats)  

Välkommen med Din ansökan!  

 

Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband  
med denna rekrytering 
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http://vastkom.se/download/18.6cb430ba170ec18c1b09e9c/1584537550524/Projektdirektiv%20Kommun-FVM%20190618.pdf
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https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/
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