Vedlegg 4: Utlysningstekst interkommunal samhandlingssjef
Interkommunal samhandlingssjef for Helgeland
Trives du med varierte arbeidsdager med faglige utfordringer? Og syns du det er spennende og viktig å
kunne påvirke samfunnsutviklingen? Stillingen som interkommunal samhandlingssjef er en
nyopprettet på Helgeland. Interkommunal samhandlingssjef er en interkommunal stilling der du
representerer de 18 kommuner som er i nedslagsfeltet til Helgelandssykehuset HF og der X-kommune
har arbeidsgiveransvar. Vi søker etter deg som liker utfordringer og tydelige krav og som vil være med
å utvikle helsefellesskapet hvor en pasientorientert og fremtidsrettet helsetjeneste til befolkningen på
Helgeland står i sentrum for å sikre målet om helhetlige og sømløse helsetjenester.
1.1
•
•
•

Formål:
Bidra til god og likeverdig samhandling mellom kommunene og Helgelandssykehuset HF
Være en pådriver for utviklingen av samhandlingen
Sørge for bedre og mer helhetlig fremstilling av sakene fra kommunalt nivå i
samhandlingsutvalget

•
•
•
•
•
•
•

Arbeidsoppgaver
Arbeide med å legge til rette for helhetlige og sømløse pasientforløp
Representere kommunene på arenaer for samhandling
Aktiv pådriver for å legge til rette for god samhandling med sykehusenhetene i helseforetaket
Saksforberedelser og sekretariatsfunksjon
Følge opp strategisk plan for samhandling
Rapporterer til rådmannsutvalget
Møter i rådmannsutvalget i forkant av partnerskapsmøter

1.2

1.3

Kvalifikasjoner
Høyere relevant utdanning, fortrinnsvis innenfor helsefag
Fagperson med solid og relevant erfaring fra komplekse virksomheter med konkrete og
dokumenterte resultater
• Kompetanse på prosjekt og forbedringsarbeid
• God kunnskap om hvordan den norske helsetjenesten fungerer og samhandler
•
•

1.4

Utdanningsnivå
• Høyskole / Universitet, Diplom- / Bachelorgrad
• Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

1.5
•
•
•
•
•

Personlige egenskaper
Initiativrik og tar ansvar for resultater
Planlegger, prioriterer og er metodisk og strukturert
Gode samarbeidsegenskaper
Gode kommunikasjonsevner
Nettverksbygging

•
•
•
•
•
•

Har god organisasjonsforståelse
Påvirkningskraft
Lojalitet til beslutninger
Robust
Evne til å ivareta helheten
Gjennomføringsevne

Stillingen krever en del reisevirksomhet primært på Helgeland, mellom kommunene og i foretaket.
Interkommunal/regional samhandlingssjef må påregnes en arbeidsdag i uken i Mosjøen hvor Senter
for samhandling og helseforetakets samhandlingssjef er lokalisert. Samhandlingssjef i
Helgelandssykehuset er Helgelandssykehusets kontaktpunkt mellom kommunene på Helgeland og
sykehuset. Dette vil bidra til godt samarbeidsklima, åpne prosesser og legge til rette for og fremme
samhandling mellom kommuner og helseforetak. Annen reisevirksomhet må også påregnes.
Kommunene er opptatt av å være en inkluderende arbeidslivsvirksomhet som oppfordrer kvalifiserte
personer uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn til å søke.
Kommunene praktiserer meroffentlighet så langt som mulig. Offentlig søkerliste vil utarbeides og
søkere kan ikke regne med å få sitt navn unntatt offentlighet, med mindre det foreligger tungtveiende
grunner for dette, jf. Offl. § 25

