
Verksamhetschef, Klinisk mikrobiologi  

Diagnostikcentrum i Östergötland (DC) har cirka 950 medarbetare och består av 
laboratorieverksamheten vid länets tre sjukhus och flertalet av länets vårdcentraler, 
röntgenklinikerna vid länets tre sjukhus med satellitmottagningar i Finspång och Mjölby och 
fysiologiska kliniken ViN. 
DC ska ligga i framkant och vara en konkurrenskraftig samarbetspartner inom hälso- och 
sjukvården i regionen. Tillsammans med övriga sjukvården ska DC aktivt medverka till god 
vård och dess utveckling. 

Inom Klinisk mikrobiologi gör vi nu en satsning både på klinik och forskning där vi avser att 
anställa en professor/överläkare och dessutom utöka antalet specialist-/överläkare. Då 
nuvarande chef går vidare till ett nytt uppdrag söker vi en ny verksamhetschef som vill anta 
utmaningen att leda en verksamhet som bedriver högkvalitativt kliniskt arbete såväl som 
forskningsarbete. 

Klinisk mikrobiologi utför diagnostik av mikroorganismer som kan orsaka allvarliga 
infektioner; bakterier, virus, svampar och parasiter. Verksamheten omfattar påvisande av 
smittämnen i patientprov genom odling, förekomst av antigen, antikroppar eller DNA/RNA. 
Andra uppgifter är att göra tolkningar av utförda analyser, ge råd till remitterande läkare 
angående lämplig provtagning, antibiotikabehandling samt medverka i epidemiologisk 
kartläggning av infektioner. 
 
Klinisk mikrobiologi satsar på att vidareutveckla den kliniska mikrobiologin med 
automatiserad utodling och digital avläsning. Vi har även ett välutrustat molekylärbiologiskt 
laboratorium där vi kan påvisa resistensgener och utföra epidemiologisk typning med hjälp 
av helgenomsekvensering. Detta arbete bedrivs i samverkan med Regionens Strama-grupp, 
vårdhygien, smittskydd och infektionsklinik för att tillsammans optimera metoder för att tidigt 
upptäcka oönskade bakterier och att snabbt kunna begränsa smittspridning. 
Kvalificerat forsknings- och utvecklingsarbete bedrivs inom laboratoriet, som har ett nära 
samarbete med Hälsouniversitetet. Kliniken har ca 80 medarbetare och omsätter cirka 80 
miljoner kronor. 

Arbetsbeskrivning och ansvarsområden 
Som verksamhetschef för Klinisk mikrobiologi har du stora möjligheter att vara med och 
påverka utvecklingen och forma morgondagens klinik där patientens fokus genomsyrar 
verksamheten. Uppdraget innebär att du har det samlade ansvaret för verksamhet, forskning 
och utveckling, kvalitet, resultat och ekonomi samt personal och arbetsmiljö. Till din hjälp 
finns engagerade medarbetare och två direktrapporterande enhetschefer. 
Du ska ha ett helhetsperspektiv med ansvar även utanför klinikens gränser och med fokus på 
att bidra till att hälso- och sjukvårdens resurser används på bästa sätt. I ditt uppdrag ingår att 
bidra till samordning och samverkan av den samlade produktionen genom ett optimalt 
resursutnyttjande inom DC:s fem laboratoriekliniker. Du är verksamhetens representant 
externt och internt. Du är direkt underställd centrumchefen och deltar i Diagnostikcentrums 
ledningsgrupp samt i utskott för laboratoriemedicin, bestående av verksamhetschefer för 
laboratoriemedicin och centrumchef. 
Du ansvarar för att i samverkan med medarbetare och klinikens ledningsgrupp ta fram 
verksamhetsplan och formulera mål för verksamheten. I uppdraget ingår regelbunden 
uppföljning och redovisning av resultat enligt uppdrag, målbild och verksamhetsplan. 



Utbildning och erfarenhet 
Du har akademisk utbildning gärna kompletterat med utbildning inom ledarområdet. Tidigare 
ledarerfarenhet är ett krav då uppdraget kräver goda ledaregenskaper och hög grad av 
ansvarstagande. Din yrkesmässiga erfarenhet som ledare kan du ha skaffat från såväl hälso- 
och sjukvård som annan verksamhet – både offentlig och/eller privat. Erfarenhet och 
kompetens inom laboratoriemedicinsk verksamhet samt forskningserfarenhet är meriterande.  
Tjänsten kräver kunskap och färdigheter i strategiskt ledarskap på individ-, grupp- och 
organisationsnivå. Du har goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift. 

Personliga egenskaper 
Som person har du goda ledaregenskaper, du leder, motiverar, delegerar och följer upp för att 
effektivt nå gemensamma mål. Du är strategisk och utvecklingsorienterad, har förmåga att 
skapa goda relationer samt kan förmedla och omsätta ny kunskap. Vidare har du helhetssyn 
och kan hantera varierande utmaningar och arbetsuppgifter samtidigt. 

Anställning och information 
Uppdraget som verksamhetschef är ett tidsbegränsat förordnande med en 
tillsvidareanställning i din grundprofession. Tillträde enligt överenskommelse. 

Upplysningar om tjänsten lämnas av: 
Centrumchef Robert Ring, 010-103 05 42, 070-311 98 35, 

Ansökan 
Sista ansökningsdag är den 10 juni 2015. Vi arbetar med löpande urval så skicka gärna in din 
ansökan så snart som möjligt. Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. 

Om du under registrering stöter på problem med systemet, kontakta IT-akuten på 010-103 30 
00.  
 
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, 
som Region Östergötland inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. 
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