Udviklingsorienteret fagligt stærk analytiker
og studentermedhjælp søges til FIERS
Er du en analytisk ildsjæl, der via dataudtræk, bearbejdning og fortolkning af resultaterne gør os klogere på,
hvordan vi bruger ressourcerne bedst muligt i sundhedsvæsenet? Så er det måske dig, vi er på udkig efter.
FIERS (Fonden for Innovation og Erhvervssamarbejde i Region Sjælland) arbejder bl.a. med at understøtte
omstilling til det nære sundhedsvæsen gennem skarpe analyser og datadreven ledelsesinformation. Til det
arbejde søger vi en analytiker og en studentermedhjælp.
Analyseopgaverne er en del af de dataprojekter, som FIERS understøtter i samarbejde med Region
Sjælland bl.a. med Afdeling for Data- og udviklingsstøtte, kommuner og private virksomheder. FIERS
arbejder efter anerkendte principper og metoder, og det er en vigtig målsætning for os, at vi kan omsætte
data til konkrete forbedringer for patienterne, de sundhedsprofessionelle, virksomhederne og politikerne.
En hovedopgave er at gennemføre analyser ved brug af registerdata bl.a. med fokus på sammenhængen
mellem sektorerne på sundhedsområdet, at understøtte ambitionen om at reducere antallet af akutte
forebyggelige indlæggelser for kroniske borgere og borgere med multisygdom gennem anvendelse af data
og arbejde med prædiktionsmodeller bl.a. som kapacitetsstyringsværktøjer. Dertil kommer arbejde med data
som ledelsesinformation ikke mindst i forhold til det nære sundhedsvæsen.
Analytikeren
Analytikeren er en erfaren og proaktiv analytiker, der kan drive og være ansvarlig for forskellige analyser i
vores dataprojekter. Analytikeren er også i stand til at fremstille resultaterne på en let tilgængelig måde
tilpasset modtagerne af data. Vi lægger vægt på, at du har følgende kompetencer:









Relevant uddannelsesmæssig baggrund, f.eks. cand.scient.san.publ., cand.scient.pol., cand.oecon.,
cand.polit., cand. stat. eller cand. polyt.
Stærk analytisk tilgang
Resultatskabende og kan arbejde selvstændigt
Interesse for sundhedsvæsenets dagsordener og problemstillinger
Gerne erfaring med at arbejde med lokale og nationale sundhedsdata, herunder DRG og LPR
En dygtig kommunikator
Flair for at opbygge relationer og samarbejde på tværs af sektorer
Gerne erfaring fra politisk ledet organisation

En betydelig del af de data vi planlægger at arbejde med kommer fra sundhedsplatformen samt fra nationale
registre. Erfaring med at udvikle indikatorer og ledelsesinformation og analysere data fra elektronisk
patientjournal til klinikken, sygehusledelserne og regionens beslutningstagere er derfor en fordel.
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Studentermedhjælp
Studentermedhjælpen er med til at sikre det datamæssige fundament for samarbejde på tværs af sektorerne
i sundhedsvæsenet på baggrund af kildesystemer (fx LPR og Sundhedsplatformen, sygesikring, kommunale
data og borgernes selvmonitoreringer), der bl.a. skal anvendes til at belyse aktivitet, økonomi og kvalitet i
den sundhedsmæssige indsats.
Stillingen som studentermedhjælp er på 10-20 timer om ugen.
Analytikeren og studentermedhjælperen kommer til at arbejde tæt sammen med kollegaer inden for
analyser, datakvalitet og –registrering.
FIERS tilbyder attraktive og fleksible ansættelsesforhold og en ansættelse som analytiker kan ske på heltid
eller deltid. Vi holder til i Sorø og kan tilbyde et stærkt fagligt fællesskab, bl.a. sammen med Københavns
Universitet. Du får mulighed for at arbejde med opgaver, som vil være med til at definere fremtidens
sundhedsvæsen.
Send din ansøgning, CV og dokumentation for uddannelse til sekretariatschef Maj-Britt Jensen, på mail:
mbj@fiers.dk senest den 18. februar 2020. Tiltrædelse hurtigst muligt. Spørgsmål til stillingen kan rettes til
Poul Erik Hansen på telefon 4088 7635. Læs mere om FIERS på www.FIERS.dk.

