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Riksförbundet Sällsynta diagnoser söker projektledare 100 % 
För vårt kommande Arvsfondsprojekt Gemensamt lärande söker vi nu en driven och 

självständig projektledare för att jobba med frågan om förbättrad vård för personer med 

sällsynta diagnoser. 

I projektet arbetar vi för att skapa personcentrerad vård tillsammans med Centrum för 

Sällsynta Diagnoser (CSD) vid universitetssjukhusen och våra regionala brukarnätverk. 

Vi kommer arbeta tillsammans med GPCC Implement AB, ett icke vinstdrivande bolag 

som stöttar organisationer att utveckla personcentrerad verksamhet. Projektledaren ansva-

rar bland annat för planering av projektarbetet, kommunikation, för projektets ekonomiska 

uppföljning och förbundets årliga rapportering till Arvsfonden.  En viktig del i arbetet är att 

utgöra den sammanhållande länken mellan våra medlemmar, vårdprofessionen och våra 

samarbetspartner. Arbetet kan innebära en del resor och helgarbete .  

Övriga arbetsuppgifter omfattar uppdatering av förbundets hemsida, kommunikation 

via blogg och sociala medier, arbete inför och under Sällsynta diagnosers deltagande i          

Almedalen och konferenser.

Vi söker dig som har:

• erfarenhet av projektledning, gärna från en ideell organisation

• högskoleutbildning inom kommunikation, statsvetenskap, sociologi eller motsvarande

• ett brinnande intresse för vårdfrågor, gärna med egen erfarenhet av funktionsnedsättning

• erfarenhet av att jobba med webbpublicering och layoutprogram (InDesign)

På Riksförbundet Sällsynta diagnoser jobbar idag fyra personer. Vi delar lokaler med flera 

andra funktionshinderförbund i centrala Sundbyberg.  

Förbundet har omkring 14 600 medlemmar fördelade på 62 diagnosföreningar. Riksför-

bundet Sällsynta diagnoser verkar för att diagnosbärare skall få bättre levnadsvillkor, bland 

annat genom förbättrad vård och omsorg. Vi arbetar intressepolitiskt för att öka kunskapen 

om våra frågor hos beslutsfattare, vårdgivare och allmänhet. Med en sällsynt diagnos avses 
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ett tillstånd eller en sjukdom som leder till omfattande funktionsnedsättningar och som 

finns hos högst 100 personer per 1 miljon invånare. 

Projektstart är beräknad till 1 oktober 2016. Projektet Gemensamt lärande är treårigt och 

finansieras av Arvsfonden. Projektanställningen gäller ett år med möjlighet till förlängning.

Sänd in din ansökan med personligt brev och CV, senast den 9 oktober 2016, till  

Malin Grände malin.grande@sallsyntadiagnoser.se

Intervjuer sker fortlöpande under ansökningstiden. 

Kollektivavtal finns

mailto:malin.grande@sallsyntadiagnoser.se

