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Ort: Luleå 

Antal tjänster: 1 

Nummer: IT33 

Beskrivning av avdelningen/enheten 
IT/MT-avdelningen har det övergripande ansvaret för regionens samlade 

strategiska IT/MT-frågor och digitalisering. Avdelningen stödjer 

regionledningen och leder och samordnar arbetet med att göra långsiktiga 

vägval och skapa förutsättningar för Regionen att kunna vidareutveckla sin 

verksamhet med hjälp av IT och medicinsk teknik. Verksamheten är 

beställaransvarig gentemot den samlade stödverksamheten inom IT och MT 

området. 

Det här får du arbeta med  
Som MT-strateg arbetar du med utvecklingsfrågor inom IT/MT-området. Du 

identifierar verksamheternas framtida strategiska behov och bedömer vad 

som är möjligt att realisera inom Regionen. Du för MT-dialog med 

divisions- och regionledning om behov och prioriteringar och ansvarar för 

investeringsprocessen gällande medicinsk teknik. Du kommer att arbeta med 

MT-utvecklingsfrågor och ansvara för samordning av det medicintekniska 

produktutbudet i Regionen. Du företräder Regionen både på nationell och 

regional nivå. I dina arbetsuppgifter ingår att bevaka utvecklingen inom MT-

området och hitta tekniska lösningar som kan omsättas och tillämpas inom 

Regionens verksamheter. 

Kompetenskrav för tjänsten 
Vi söker dig som är genuint intresserad av strategi- och utvecklingsfrågor. 

Du har relevant högskoleutbildning eller motsvarande, samt flera års 

erfarenhet av arbete inom MT-området. Du har en gedigen kunskap om MT-

utvecklingsfrågor och erfarenhet av reella införanden. Du är en strategisk 

och strukturerad lagspelare med god analytisk förmåga. Du är pedagogisk 

och kan på ett enkelt sätt presentera komplexa frågor. Du har lätt för att 

kommunicera i tal och skrift, både när det gäller svenska och engelska. 

Arbetet ställer stora krav på affärsmässighet då du kommer att ha många 

kontakter med både interna och externa aktörer. 
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Information om tjänsten 
 
Sysselsättningsgrad: Heltid 

Arbetstid: Dag 

Arbetsplats: IT/MT-avdelningen 

Ort: Luleå 

AID-etikett: 151014 Handläggare. IT 

Befattningskategori: 8647 MT-strateg        

 


