
 

 

 

Infektionssjukvården i Region Värmland söker ny verksamhetschef 
Det här är vår verksamhet 
Verksamhetsområdet infektion ansvarar för den specialiserade infektionssjukvården i Värmland. 
Öppenvården har mottagning för akuta och planerade besök samt särskilda mottagningar för hiv, 
smittsamma hepatiter, primär immunbrist, resemedicin, tuberkulos samt provtagning av personal 
och patienter avseende MRB.  

Slutenvården bedrivs i särskilt anpassade lokaler med 24 vårdplatser, samtliga enkelrum med sluss, 
ingång utifrån, separat ventilation och särskilda hygienrutiner. Prevention är en naturlig del i 
uppdraget och har grunden i smittskyddsarbete, vårdhygien, rationell antibiotikaanvändning, 
epidemiberedskap och vaccination/resemedicin. Infektionskliniken förbereder för att starta upp ett 
sprututbytesprogram under 2019.  

Verksamheten har även ett utbildningsuppdrag i antibiotikafrågor och handläggning av 
infektionspatienter, samt konsultverksamhet och telefonrådgivning till övriga verksamheter i länet. 
För närvarande pågår arbete med planering för nya lokaler för hela verksamheten där 
verksamhetsföreträdare är delaktiga i planeringsprocessen. 

Det här är ditt uppdrag 
Utgångspunkten i chefsuppdraget är att aktivt arbeta med värdegrundsfrågor, produktionsplanering, 
kompetensförsörjning samt kvalitets- och förbättringsarbeten. Den förbättringskultur Region 
Värmland eftersträvar förutsätter ett ledarskap som kommunicerar klara och tydliga mål som stödjer 
organisationens värdegrund och vision. Ledarskapet ska kännetecknas av ansvar, kompetens, 
engagemang och vilja till samverkan. Du är intresserad av att utveckla och engagera medarbetare 
samt främja det tvärprofessionella samarbetet. Infektionskliniken strävar mot nytänkande, utveckling 
och förändring samtidigt som vi värnar om vår befintliga kompetens. Som verksamhetschef leder du 
verksamheten genom din ledningsgrupp och till ditt stöd finns även stabsfunktioner. Är du ny i 
chefsrollen erbjuder Region Värmland, introduktion, ledarskapsutbildning och mentorskap. Utöver 
att leda och utveckla din egen verksamhet förväntas du bidra till helheten i regionen utifrån en aktiv 
roll i område slutenvårds ledningsgrupp. Möjlighet finns till kliniskt arbete inom din profession enligt 
överenskommelse med din chef. 

Kvalifikationer 

För att trivas i uppdraget har du lämplig akademisk utbildning inom hälso- och sjukvård. Vi ser gärna 
att du har erfarenhet av arbete i ledande ställning inom sjukvården. Du behöver ha intresse och 
förståelse för infektionssjukvård, smittskyddsfrågor och vårdhygien. Du är kommunikativ, 
samarbetsinriktad och har förmåga att bygga goda relationer med din omgivning. 

Kontaktperson 
Petra Svedberg, områdeschef område slutenvård 054-61 41 04, nås via sekreterare 

Ansök senast 
2019-04-07 Sök jobbet här! 

Referensnummer 
Dnr RS/190648 



 

 

 

Facklig företrädare 
Facklig företrädare nås via växeln 054-61 50 00 

Övrigt 
Inför anställning ska du som sökande kunna uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister, som 
du lämnar till chefen i oöppnat kuvert. Utdraget får inte vara äldre än ett år. Du hittar blanketten på 
www.polisen.se "Blankett för begäran om utdrag ur Rikspolisstyrelsens belastningsregister §9".  

 

 

 


