
 
 

Projektledare HFS-nätverket 

Bakgrund 

I verksamhetsplan 2022 har Nätverket Hälsofrämjande Hälso- och Sjukvård (HFS) 

målet ”kunskap om hur befolkningens och individers hälsa kan användas systematiskt i 

regionernas planering, genomförande och uppföljning för en jämlik och hälsofrämjande 

hälso- och sjukvård”. 

För att stödja regionerna i hur de kan omsätta kunskap om befolkningens hälsa i sin planering, 

genomförande av aktiviteter och uppföljning söker HFS-nätverket en projektledare på 50 %.  

Uppdrag 

Uppdraget omfattar att kartlägga hur regionerna idag använder kunskap om befolkningens och 

individers hälsa i sin planering och uppföljning och utifrån det beskriva en generell process 

som kan användas i regionernas utveckling av en jämlik och hälsofrämjande hälso- och 

sjukvård.     

Uppdraget innebär dels att beskriva i vilken omfattning mått på folkhälsodata, inklusive 

hälsorelaterad livskvalitet (HRQL), samt mått på sjukdomsbörda används systematiskt för att 

beskriva befolkningens hälsa och vårdbehov och dels att redovisa i vilken omfattning 

patientrapporterade utfallsmått (PROM) i form av HRQL samt patientrapporterade 

upplevelser (PREM) används för uppföljning och planering i den kliniska verksamheten. 

Här finns förutsättningar att samarbeta med registercentrum och företrädare för 

kvalitetsregister och kunskapsstyrning. 

Processarbetet kan med fördel genomföras i samarbete med Nätverken Demokrati Uppdrag 

Hälsa. 

Omfattning 

Arbetsinsatsen är beräknad till ca 50 % och det är möjligt att dela på två personer. Projektet 

beräknas starta under 2022 och pågå under 2023, med redovisning i december 2023. 

Projektet är tänkt att genomföras tillsammans med företrädare för regionernas hälso- och 

sjukvård respektive folkhälsoarbete. Samarbete med andra aktörer med kunskap inom 

området är förväntat. Projektledaren kommer att ha stor möjlighet att påverka utformningen 

av arbetet. 

Anställningsform: tjänsteköp. 

Kvalifikationer 

Tjänsten riktar sig till dig som har en anställning inom region eller kommun. Du som söker 

behöver ha god förståelse för och kunskap om folkhälsovetenskap och hur data om 

befolkningens hälsa kan användas för att planera och utvärdera hälso- och sjukvårdsinsatser. 

Du kan sammanställa material och presentera på ett lättillgängligt sätt. 

 
Sista ansökningsdag: 30 september 

Vid frågor, kontakta: infohfsnatverket@regionostergotland.se  
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