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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. Framtidens vårdinformationsmiljö, kort FVM, är ett unikt 
samarbete mellan Västra Götalandsregionen, VGR, privata vårdgivare och länets 49 kommuner med syfte att 
kunna följa invånarens hälsoinformation i realtid, dela data och därmed ta bättre beslut. VästKom bemannar och 
leder projektet Kommun-FVM, som representerar kommunerna i programmet FVM 
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Vi söker nu:  

Processledare för Framtidens vårdinformationsmiljö 
(FVM) Option 3, IT-stöd för kommunal hälso- och 
sjukvård   
Det kommunerna och Västra Götalandsregionen gör för att skapa Framtidens 
vårdinformationsmiljö är banbrytande. En gemensam vårdinformationsmiljö för regionen 
och alla kommuner. Målet är att vi ska komma överens om gemensamma processer och 
dela information på ett sätt som gynnar patienten och arbetsmiljön för alla medarbetare. 
Den viktigaste basen för detta är ett gemensamt IT-stöd, som kommunerna i olik grad har 
valt att ansluta sig till. Alla 49 kommuner i Västra Götaland kommer att använda sig av IT-
stödet Millennium för informationsutbyte och samverkan då de har avropat det som kallas 
Option 1. Nio av kommunerna har sagt ja till att använda Millennium som sitt IT-stöd för 
journalföring, vårdplanering och genomförande av vårdåtgärder inom kommunal hälso- och 
sjukvård – Option 3.  

Hösten 2020 startade designarbetet av Millennium för de flesta så kallade arbetsströmmar 
upp. I dessa arbetsströmmar designas både generell och specifik funktionalitet för alla 
områden inom Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvårdsuppdrag. Design sker inom 
delprojektet ”Standardisering och kliniskt innehåll”, SoKI.  Ursprunglig plan var att 
kommunerna skulle vara representerade i designarbete från start, men av olika skäl 
designas kommunernas verksamhetsstöd för elevhälsa, Option 2 och kommunal hälso- och 
sjukvård, Option 3, som egna arbetsströmmar. Design av Option 1, Informationsutbyte och 
samverkan har pågått sedan januari 2021. Design av Option 2 och 3 påbörjas hösten 2021.  
 
När design av Option 2 och 3 startar, kommer det att påverka och påverkas av leveranser 
som kommer från övriga arbetsströmmar, exempelvis Option 1, primärvård, läkemedel, 
administrativa processer- och flera andra. Målet för designarbetet är att ha en första version 
av verksamhetsstödet klart för implementering i etapp 1, som troligtvis går live mars 2023 
(tidplan ännu inte fastställd). Ytterligare utveckling och förbättringar kommer att pågå fram 
till programmet avslutas 2024–2025.  

http://www.vastkom.se/
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Design av ett gemensamt verksamhetsstöd för kommunal hälso- och sjukvård för 9 
kommuner kommer att kräva flexibilitet och god samarbetsförmåga från alla inblandade. 
Det är i grunden ett innovationsprojekt varför förmågan att tänka i nya banor är ytterst 
relevant. För att identifiera de processer som är i störst behov av standardisering behöver 
ett gemensamt förberedande arbete påbörjas snarast. Detta förberedande arbete görs före 
oktober då designarbetet startar upp tillsammans med leverantören Cerner. Förarbetet 
kommer att löpa parallellt med såväl övergripande som detaljerade processanalyser, 
kartläggningar av status för övrig systemmiljö och integrationer, kartläggning av 
förväntningar kring nya arbetssätt med mera. Start sker snarast, senast i slutet av augusti.  

Inför att förarbetet startar kommer projektet Kommun-FVM att rekrytera 
verksamhetsexperter från de nio kommuner som har valt Option 3. Det är dessa 
verksamhetsexperter som utgör det team som processledaren leder i förstudien. Några 
kommer också att verka i rollen som ”Subject Matter Expert” (SME) och deltar då i själva 
designarbetet.  

 

Vem söker vi 
Vi söker en driven, uthållig och kommunikativ processledare med förmåga att leda ett 
tvärprofessionellt team med medlemmar med olika roller och erfarenheter från nio olika 
kommuner. God kunskap om de kommunala tjänster som kommunal hälso- och sjukvård är 
en del av, är en förutsättning. Om du har erfarenhet av att analysera och förbättra processer 
inom kommunal vård och omsorg, är detta mycket meriterande. Vi söker dig som vill 
medverka till att skapa standardiserade arbetssätt som ger bättre effekt och tillfredställelse 
för patienten, så väl som en effektiv och enkel arbetsmiljö för personalen.  

Designarbetet sker i nära samarbete med leverantören Cerner och engelska är i stor del 
arbetsspråket.  
 
Du ingår dessutom i en grupp av kollegor som tillsammans håller ihop helheten. 
Processledare för de olika arbetsströmmarna ska kunna stämma av och balansera önskan 
och behov från olika verksamhetsmiljöer, både inom kommunen och mellan kommun och 
regionen. För detta krävs både mod, flexibilitet och nytänkande.  
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Uppdrag 
I uppdraget ingår att:  

• Bygga teamkänsla och skapa en trygg miljö så att varje verksamhetsexpert kan lösa 
sitt uppdrag på bästa möjliga sätt.  

• Leda processanalyser och kartläggningar i förstudierna inför design. 
• Leda arbetet med design 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.  
• Kommunicera framdrift och hinder med projektledningen i SoKI och med 

delprojektledare Verksamhetsfrågor i Kommun-FVM.  

 

Kvalifikationer  
För att lyckas i rollen tror vi att du har: 

• God kommunikationsförmåga och förmåga att skapa samsyn och gemensam 
framdrift 

• Goda kunskaper i engelska 
• Förmåga att leda andra i ett projekt med stor komplexitet och osäkerhet 
• Förmåga att planera under osäkerhet 
• Högskoleutbildning – men relevant yrkeserfarenhet kan uppväga avsaknad av 

utbildning 
• God kunskap om kommunal hälso- och sjukvård 
• God kunskap om hur kommunal hälso- och sjukvård samarbetar med övriga 

huvudmän och verksamhetsområden 
• Processförståelse 
• Erfarenhet av att leda digitala workshops/möten 
• Erfarenhet av att leda workshops ”live” 

  



 

VästKom Processledare IT-stöd FVM 4 

 

Erbjudande  
Du blir en del i ett 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 en unik möjlighet att bidra till en god och effektiv framtida hälso-
och sjukvård.  

 

Information  
Projekt Kommun-FVM pågår fram till 2024-06-01. Tjänstgöringsgrad 100%. 
Projektanställning eller tjänsteköp från befintlig verksamhet.Start augusti 2021 t.o.m juni 
2023, med möjlighet till förlängning. Tillträde omgående enligt överenskommelse dock 
senast 1 september. 

Placeringsort:  

VästKom har sina lokaler i Göteborg, men placeringsort kan diskuteras. FVM-programmet 
sitter på Flöjelbergsgatan i Mölndal.  

 
Upplysning om tjänsten lämnas av;  
Delprojektledare Verksamhetsfrågor Kommun-FVM Cornelia Moseid,  
070–716 42 07, cornelia.moseid@vastkom.se 
 
Projektledare för Kommun-FVM Monica Edgren  
073-712 27 44, monica.edgren@vastkom.se  
 

Rekrytering:  

Tillträde med fördel i augusti 2021, annars enligt överenskommelse. Urval sker löpande.  
Skicka ansökan med e-post till fvmvastkom@vastkom.se , sista ansökningsdag är den 15 
juni 2021. 
Vi kallar löpande till intervjuer under ansökningstiden.  

Mer information:  
VästKom – Framtidens vårdinformationsmiljö 

Framtidens vårdinformationsmiljö (Västra Götalandsregionens webbplats)  

Välkommen med Din ansökan!  

 

Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband  
med denna rekrytering 

mailto:cornelia.moseid@vastkom.se
mailto:monica.edgren@vastkom.se
mailto:fvmvastkom@vastkom.se
https://vastkom.se/samverkansomraden/digitalverksamhetsutveckling/fvmframtidensvardinformationsmiljo.4.7c123fad176b1ab87b9bb459.html
https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/vardgivarwebben/vardskiftet/framtidens-vardinformationsmiljo/
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