Konsulent til MedComs systemforvaltning
En stilling som konsulent i MedComs systemforvaltningsteam er ledig til besættelse hurtigst muligt og senest
den 1. september 2022. Stillingen er en tidsbegrænset 2-årig stilling.
Systemforvaltningsteamet består af 6 medarbejdere i et bredt sammensat team, som sammen har ansvaret for
system- og sikkerhedsforvaltning af 3 fællesoffentlige it-infrastrukturer – Sundhedsdatanettet (SDN), Videoknudepunktet (VDX) og KIH XDS Repository (KIH = Klinisk Integreret Hjemmemonitorering).
Som konsulent i systemforvaltningsteamet skal du primært arbejde med systemforvaltning af KIH – men du vil
også få opgaver inden for den øvrige opgaveportefølje i systemforvaltningsteamet. Opgaverne udføres i et tæt
samarbejde med dine kolleger - samt med samarbejdspartnere i bl.a. regioner, kommuner, stat og leverandører.
I stillingen som konsulent skal du være klar på en varieret hverdag med både store og længerevarende projekter som udbud, administrative opgaver samt håndtering af nogle gange akutte supporthenvendelser.
Mange opgaver gennemføres sammen med leverandører til KIH, SDN og VDX.

Dine arbejdsopgaver vil bl.a. være
• At inspirere, formidle og understøtte parternes ibrugtagning af og tilslutning til KIH med afsæt i de
forretningsmæssige behov
• At planlægge og koordinere bl.a. udviklings- og vedligeholdelsesopgaver
• At varetage support- og administrative opgaver i relation til bl.a. tilslutninger til KIH
• At varetage leverandør- og kontraktstyring bl.a. gennem udbud, driftsmøder og opfølgning på
rapporteringer
• At deltage i nødvendigt omfang med teknisk bistand ved 3. level supporthenvendelser
• At samarbejde med MedComs standardteam om opdatering, videreudvikling og aftestning af
relevante sundhedsfaglige standarder
• At bidrage i informationssikkerhedsaktiviteter som risikovurderinger, test af beredskab,
it-revision, audit
• At udarbejde og bidrage til ledelsesinformation om drift, vedligehold, udvikling, sikkerhed og
udbredelse af anvendelsen overfor diverse styregrupper

Vi forventer, at du
• Har erfaring med systemforvaltning og drift, vedligehold og udvikling af it-systemer, herunder
kendskab til fx ITIL og ISO27001
• Har brede tekniske kompetencer og indsigt eksempelvis i it-sikkerhed, netværk og databaser
• Har erfaring med sundhedsvæsenets organisering - og også gerne sundheds-it
• Arbejder projektbaseret, kvalitetsbevidst og vedholdende - og har sans for systematik og
dokumentation
• Er god til at samarbejde både internt og med eksterne samarbejdspartnere – og på tværs af kulturer,
faggrupper og it-leverandører
• Er udadvendt, serviceminded og brugerorienteret
• Behersker dansk og engelsk på højt niveau i skrift og tale
• Er fleksibel, god til at overholde deadlines og følge opgaver til dørs
• Har humor og er i stand til at arbejde selvstændigt

Du kan i MedComs Databeskyttelsespolitik læse om, hvordan MedCom behandler dine personoplysninger

Om KIH XDS Repository (KIH)
KIH XDS Repository (KIH) er del af en national infrastruktur for dokumentdeling, hvis formål er effektivt og
sikkert at dele og skabe overblik over relevante data i et behandlingsforløb på tværs af sundhedsvæsenets
aktører.
Den nationale infrastruktur har et fællesnationalt registry, der indeholder information om, og pegepinde til
kliniske data i forskellige repositories, hvor man kan fremsøge relevante dokumenter om den enkelte patient.
KIH er et af disse repositories – og bidrager i den nationale infrastruktur til opsamling og deling af hjemmemålinger og patientrapporterede spørgeskemaoplysninger.
KIH faciliterer en standardiseret adgang til at indsamle og dele disse oplysninger via den IHE-baserede
Dokumentdelingsservice (DDS) på den Nationale Serviceplatform (NSP) uafhængigt af kildesystemernes
datastruktur.
Du kan læse mere om KIH her: https://www.medcom.dk/systemforvaltning/kih
Vi kan tilbyde dig
• En stilling med gode udviklingsmuligheder samt muligheder for at præge dine egne arbejdsopgaver
• Et uformelt arbejdsmiljø med 40 engagerede og resultatorienterede kollegaer
• Et spændende tværfagligt miljø i Syddansk Forskerpark, Odense
• Fagligt netværk inden for sundheds-it – både nationalt og internationalt
• Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og relevant
faglig organisation
Stillingen er på 37 timer/uge. Vi har flekstid og gode muligheder for selv at tilrettelægge arbejdstiden.
Yderligere information kan indhentes ved henvendelse til direktør Lars Hulbæk på tlf. 4036 8615.
Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund, så
har ovenstående vakt din interesse, beder vi dig sende en kort motiveret ansøgning til medcom@medcom.dk.
Ansøgningsfrist er onsdag d. 1. juni 2022 kl. 12.00.
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler onsdag den 8. juni 2022.
MedCom er ejet af Sundhedsministeriet, Danske Regioner og KL. Som fællesoffentligt finansieret projektorganisation er formålet at sikre landsdækkende udbredelse af IT-baseret samarbejde mellem bl.a. sygehuse, kommuner, praktiserende læger og patienter.
Yderligere information om MedCom og MedComs systemforvaltning findes på henholdsvis www.medcom.dk og
https://medcom.dk/systemforvaltning
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