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Processledare FVM 

Programmet FVM (Framtidens vårdinformationsmiljö) är Västra Götalandsregionen viktigaste 
digitaliseringssatsning och en av VGR:s tre övergripande strategier för att utveckla hälso- och 
sjukvården. Programmet ska införa en ny, hållbar och modern sammanhållen 
informationsmiljö som kan möta behov och krav från såväl invånare som verksamhet. VGR har 
nu valt systemet Millennium från Cerner som kommer bli det nya IT-stödet för hälso- och 
sjukvården i regionen. 

En viktig del i programmet framöver är projektet Standardisering och Kliniskt innehåll (se 
organisationsbild nedan) där regionens olika vårdflöden och processer ska standardiseras, 
designas och byggas i VGR:s nya informationsmiljö Millennium. Arbetet kommer organiseras i 
ett tiotal processområden vars uppdelning baseras på Cerners anbud.  

För detta arbete söker vi nu 10-15 stycken drivna, uthålliga och kommunikativa processledare 
som ska leda ett team med medlemmar från olika delar av regionens verksamheter i nära 
samarbete med leverantören (se illustration nedan). Du ingår dessutom i en grupp av kollegor 
som tillsammans håller ihop helheten. 

I leverantören Cerners anbud finns följande processområden föreslagna att utgå ifrån: 
Journalhantering, Omvårdnadsdokumentation, Mödravård, Operationsplanering, Psykiatri, 
Patientadministration, Läkemedel, Akutsjukvård, Rapportering och uppföljning, Primärvård, 
Materialhantering m.fl. 

Ditt uppdrag 
Processledaren ska leda arbetet inom ett processområde och ansvarar för resultat och 
framdrift. Rapporterar till projektledare för Standardisering och Kliniskt innehåll. 

Du kommer att: 

• ansvara för ett processområde vilket innebär att utveckla och standardisera 
regionens olika vårdflöden och processer inom överenskommet område 

• arbeta i nära samarbete med leverantören för att säkerställa framdrift inom 
ansvarsområdet och i det arbetet använda Cerners metod  

• leda ett team i en miljö med många beroenden och gränssnitt mellan 
verksamhet och teknik  

• ha tillgång till ett team av konfigurationsanalytiker och ämnesexperter inom 
området. Teamet kommer att variera i sin struktur och till antal deltagare 
över tid, där resurser kommer att kallas in vid behov 

• arbeta genom existerande linjeorganisation och regionala nätverk  
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• upprätta planer och övriga projektdokument som krävs för genomförande 
såsom riskanalys, tids- och aktivitetsplaner 

• rapporterar till projektledaren för projekt Standardisering & kliniskt innehåll 

Om Dig  
Du har: 

• klinisk/administrativ erfarenhet inom hälso- och sjukvård 

• ledarerfarenhet 

• förmåga att tala och uppträda med trovärdighet inför olika, ibland svåra, 
församlingar samt skapa samsyn och gemensam framdrift 

• förmåga att hantera stor komplexitet och osäkerhet 

• ett öppet och flexibelt förhållningssätt och kan utifrån samma roll växla 
uppgifter utifrån behov inom programmet 

Det är en fördel om du kan kommunicera i skrift och tal på engelska. 

Övrig information 
Vi ser gärna att du kan börja under Q1 2019, annars enligt överenskommelse. Urval sker 
löpande. 

Ange gärna om något eller några av processområdena ligger dig varmare om hjärtat. 

Anställningsform 

Heltid, i första hand projektanställning med tjänstledighet från ordinarie tjänst 

Ansökan 

Skickas till fvm@vgregion.se  

Vid frågor kontakta 

Erik Fernholm, projektledare Standardisering och kliniskt innehåll, 0703-74 80 49 

Annika Mortensen, programledare FVM, 0708-16 57 67 

Information 

Läs mer om FVM https://www.vgregion.se/fvm  
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FVM Implementeringsprogrammet 

Design av processområde – vårdflöden och processer 

 

Figur 1: FVM Implementeringsprogrammet 2018 

Figur 2: Processområdet Akutsjukvård med VGR-resurser i GRÖNT, i nära samarbete 

med de BLÅ leverantörsresurserna. 


