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Processledare för spännande 
samverkansuppdrag! 
Vi söker en processledare som brinner för samverkan och för att bidra till nytta för 
invånaren, patienten och brukaren!  Rollen har inriktning på nära vård, heltid, tidsbegränsad 
anställning under 1,5 år med start i sept 2020.  
 
Du skall anvara för uppföljningen av vårt Hälso-och sjukvårdsavtal och dess underavtal. 
Avtalet kom till år 2017 och har tjänat oss väl. Dock finns en hel del som vi ser kan förbättras 
och nu behövs en uppföljning för att anpassa avtalet till framtida samverkan och nya 
arbetssätt inom ramen för god och nära vård.  

I Hälso- och sjukvårdsavtalet regleras samverkan och ansvarsfördelning inom områden där 
kommunen och regionen enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har gemensamt hälso-och 
sjukvårdsansvar.  

Du kommer att ha ett nära samarbete med processledare inom VGR samt med de fyra 
kommunalförbunden, kommunerna och de sex vårdsamverkansområdena i Västra 
Götaland.  

 

I arbetsuppgifterna ingår: 

• Att tillsammans med processledare från VGR ansvara för uppföljningen av Hälso- 
och sjukvårdsavtalet samt underavtal. 

• Bevakning och omvärldsorientering inom verksamhetsområdet. 
• Projektledning, beredning, framtagande av beslutsunderlag.  
• Muntliga föredragningar för ledningsgrupper och politiker.  
• Att driva och stödja arbetet i förekommande arbetsgrupper och nätverk. 

  

http://www.vastkom.se/


 

 

En intressant kandidat har:  

• Relevant högskoleutbildning och god erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård. 
• Kunskap kring gränssnittet för hälso- och sjukvårdsansvaret mellan kommunerna 

och en region. 
• Ett strategiskt synsätt och en utpräglad förmåga att se helheter.  
• Erfarenhet av att leda och driva projekt samt utvecklingsprocesser.  
• God utredningskapacitet samt är bra på att uttrycka sig i både tal och skrift. 
• Gärna erfarenhet av arbete både inom region och kommun. 

 

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   
Jeanette Andersson, strateg välfärdsutveckling 073-803 73 11 
 
Ansökan med personligt brev, meritförteckning samt uppgift om löneanspråk ska vara oss 
tillhanda senast den 12 juni 2020 via e-post till info@vastkom.se 
 
Välkommen med din ansökan!  
Vi undanber oss påringning från rekryteringskonsulter och annonsföretag. 
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