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Göteborg 17 maj 2021 

Processledare för samverkan inom länet med fokus 
på psykisk hälsa  
 

Vi söker en Processledare med fokus på att bidra till nytta för invånaren, patienten och brukaren i Västra 
Götaland! Tjänsten har inriktning mot hälsa, vård och omsorg och att driva gemensamma samverkansarbeten 
mellan kommunerna och Västra Götalandsregionen. Ett exempel på ett sådant samverkansarbete är att 
samordna arbetet med länsgemensam handlingsplan psykisk hälsa tillsammans med processledare för Västra 
Götalandsregionen samt att vara ansvarig tjänsteman för arbetet i länsgemensam styrgrupp psykisk hälsa. 

Det här är ett arbete som kräver såväl flexibilitet som struktur och uthållighet. Du är bra på att skapa tillit, 
delaktighet och bidra till goda relationer. Du har en egen drivkraft men är samtidigt lyhörd och 
samverkansinriktad. Det ingår dokumentation och information såväl skriftlig som muntlig så du måste kunna 
uttrycka dig väl i tal och skrift. Du kommer att ha ett nära samarbete med medarbetare inom Västra 
Götalandsregionen, kommunalförbunden, kommunerna och de sex vårdsamverkansområdena i Västra 
Götaland.  

Något som kommer att vara i fokus de närmaste åren är omställningen till en nära vård. Tillsammans med 
Västra Götalandsregionen, kommunalförbunden och kommunerna kommer VästKom att bidra till en 
förbättrad hälsa, vård och omsorg för invånarna i länet. En viktig pusselbit i den processen är framtidens 
vårdinformationsmiljö, FVM, ett gemensamt journalsystem mellan kommuner och region för en sömlös vård. 

 

I arbetsuppgifterna ingår 

• Samordna och processleda utvecklingsarbeten inom området hälsa, vård och omsorg. Till exempel 
samordna handlingsplaner inom området psykisk hälsa tillsammans med processledare för Västra 
Götalandsregionen.  

• Att vara ansvarig tjänsteman för arbetet i länsgemensam styrgrupp psykisk hälsa.  

Kvalifikationer 

• Du har relevant högskoleutbildning 
• Du har ett strategiskt synsätt och trivs i ett klimat där arbetsuppgifterna skiftar 
• Du är orädd inför att ta dig an nya utmaningar 
• Du har god förmåga att prioritera och hantera många saker samtidigt  
• Du är bra på att skapa relationer och att få människor att samarbeta  
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Placering 

Kansliet finns i Göteborg, men annan placeringsort kan diskuteras. 
 
Om du har frågor kan du kontakta: 
 

• Anneli Assmundson Bjerde, Chef Välfärdsutveckling, 073-335 85 16   
• Charlotta Wilhelmsson, Strateg Välfärdsutveckling, 070-3428177 

 
Ansökan med personligt brev, CV samt uppgift om löneanspråk ska vara oss tillhanda via e-post till 
info@vastkom.se senast den 4 juni 2021. 

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 100% som inleds med en provanställning på 6 månader. 

 
Tillträde 
Snarast möjligt, eller efter överenskommelse. 

 
Vänta inte med din ansökan, då vi gör ett löpande urval. 
 
 
Välkommen med din ansökan!  
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag. 
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