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Verksamhetsledare med grund
i sjukvården.

Avdelningschef, Onkologiska kliniken/Länssjukhuset i Kalmar län
Påbörjades: 2015 (april) - Pågående
Beskrivning: Som avdelningschef för strålbehandlingen på
Onkologiska kliniken är jag ansvarig för verksamheten runt
cancerpatienters strålbehandling. Jag ingår i Onkologklinikens
ledningsgrupp. Som avdelningschef har jag resultatansvar,
personalansvar, utvecklingsansvar. Vi arbetar intensivt med
utveckling av cancerverksamheten som det de senaste åren satsats
hårt på. Jag ansvarar även för klinikens utvecklingsarbete.
Avdelningschef, Hjärtsektionen/Länssjukhuset i Kalmar län
Påbörjades: 2012 (februari) – 2015 (mars)
Beskrivning: Som avdelningschef för hjärtsektionen är jag ansvarig
för verksamheterna hjärtavdelningen, hjärtmottagningen, HIA samt
PCI-enheten. Jag är närmsta chef för ca 80 personer bestående av
sjuksköterskor, Undersköterskor och läkarsekreterare. Jag ingår i
medicinklinikens ledningsgrupp. Som avdelningschef har jag
resultatansvar, personalansvar, utvecklingsansvar. Vi arbetar
intensivt med utveckling via avvikelserapportering och
händelseanalys. Det som är mest utmanande här är det stora breda
uppdraget.
Verksamhetschef/KOSMO Vasallparken AB
Påbörjades: 2009 (april) Avslutades: 2012 (februari)
Beskrivning: Jag fick här möjligheten att starta upp en verksamhet
från början. Det var en lärorik period i mitt yrkesliv och det fanns
mycket som gick rätt men också saker jag idag hade gjort
annorlunda. Som verksamhetschef hade jag fullt ansvar för budget,
resultat, utveckling, affärskontakter, personalfrågor etc.
Verksamhetschef/Carema Äldreomsorg AB
Påbörjades: 2006 (nov) Avslutades: 2009 (mars)
Beskrivning: Arbetade som verksamhetschef på Ståthållaren i
Kalmar som var ett demensboende. I jobbet som verksamhetschef
hade jag fullt personal- och budgetansvar för enheten. Jag arbetade
även som den enda sjuksköterskan på enheten och hade därmed fullt
ansvar för den medicin och omvårdnad.
En viktig del i arbetet som verksamhetschef är kundkontakter såsom
anhöriga, uppdragsgivare, leverantörer etc.

Har före detta haft ytterligare ett par anställningar som
leg. Sjuksköterska samt chefsjuksköterska på Karolinska
universitetssjukhuset. Lämnar info om dessa vid behov, alternativt
finns de beskrivna på min LinkedIn-sida samt min personliga hemsida
som ni når via länken i spalten

PROFIL

38 årig målinriktad ledare
med målsättning att via
utvecklande ledarskap skapa
trygga och inspirerande
arbetsplatser där
verksamheten präglas av hög
kvalité och utveckling.
---------------Privat är jag gift och har två
barn. Det som ger mig bäst
återhämtning och ny
inspiration är mitt stora
intresse för jakt.
Tystnaden, luften och
dofterna från skogen ger mig
ny styrka i vardagen och
därmed rätt förutsättningar
för att lyckas med de
utmaningar jag söker i
arbetslivet.
------------------

+46 760 217 029
tobias.fagergard@gmail.com
www.fagergard.se

UTBILDNINGAR

UL (Utvecklande Ledarskap)
Deltog: 2015
Beskrivning: Enligt försvarshögskolans koncept
Framtidens ledare
Deltog: 2015
Beskrivning: Ledarutvecklingsprogram i LEDARNAS regi
Regionförbundets ledarskapsutvecklingsprogram grupp 27
Deltog: 2014
Beskrivning: Ledarskapsutvecklingsprogram i regionförbundets
regi med företaget Milega i spetsen. Innehåll i korthet:
Coachande förhållningssätt, Styra genom värderingar,
kommunikation, konflikthantering, gruppers utveckling, att vara
ledare i en politisk organisation etc.
Ledarskapsutveckling hos Johan Högberg via KOSMO AB
http://www.upway.se
Deltog: 2011
Beskrivning: Företagets satsning på chefsutbildning i grupp.
Ledningsgruppen för södra affärsområdet. Utbildningen innehöll
coaching och ledarutveckling med tät kontakt med Johan.
Caremas chefsutbildning
Deltog: 2007
Beskrivning: Företagets egen chefsutbildning. Innehåller bl.a.
Arbetsmiljö, kommunikation/medieträning, Coachande
ledarskap, situationsanpassat ledarskap etc.
UGL (Utbildning av grupp och ledare)
Deltog: 2006
Beskrivning: Militärens ledarskapsutbildning. (5 dagars
intensivutbildning)
KLIV (Kompetenta Ledare I Vården), Stockholm läns landsting
Deltog: 2004 - 2005
Beskrivning: Stockholm läns landstings
ledarutvecklingsprogram för chefer i hälso- och sjukvården.
Sjuksköterskeexamen, Högskolan i Skövde
Påbörjades: 1999 Avslutades: 2002
Examen: Ja [2002-03-20]
Yrkeslegitimerad: Ja [Legitimerad sjuksköterska]
Beskrivning: 3 årig sjuksköterskeutbildning inklusive
Fil.kand. i omvårdnad.
Omvårdnadsprogrammet med inriktning på ambulans och
räddningstjänst, Tjustskolan i Västervik
Påbörjades: 1995 Avslutades: 1998
Examen: Ja [1998-06-05]
Beskrivning: 3 årig gymnasial omvårdnadsutbildning till
undersköterska med inriktning på ambulanssjukvård.
Även deltagit på flertalet mindre kurser/föreläsningar, info om
dessa lämnas vid förfrågan.

FÄRDIGHETER

DATAKUNSKAPER
Allmänt
Mycket goda
MS Office
Mycket goda
Heroma
Mycket goda
Cosmic
Goda
Webbprod.
Goda
Grafisk
Goda
-----------------------------------STYRKOR
- Kreativ
- Pålitlig
- Lagspelare
- Ledare
-----------------------------------SPRÅK
Svenska
Modersmål
Engelska
Mycket goda
------------------------------------KÖRKORT
B
------------------------------------ÖVRIGA MERITER
- RMPG Onkologi
- Projektledare Vådkoord.
medicinkliniken.
- Deltagit i SKL-projekt
Akut förbättring 2014
- Projektgrupp arbetsmiljö
personaldatasystem på
KOSMO.
- Införande av datajournal
Karolinska Solna, systemansvarig.
- Ambassadör för högskolan
i Skövde.
- Kårarbete på högskolan,
bl.a. kårfullmäktige, valberedning och institutionsnämnd.
- Varit ordförande i Nybro
handboll i 6 år, avgick 2014.
- Jaktledare sedan 2013
- Ungdomsledare Nybro IF
fotboll samt Nybro IBK

REFERENSER

Referens till nuvarande arbetsgivare lämnas vid förfrågan.
Goda referens finns från både chef och kollega.
Länssjukhuset i Kalmar:
Magnus Lagerlund 073 699 94 13 (Nuvarande chef)
Gunhild Nordesjö Haglund 070 223 30 47 (F.d. chef med-klin.)
KOSMO:
Bruno Petersson 072 205 27 05 (f.d. chef)
Lars Ericsson: 073 665 67 22 (f.d. chef)
Ulrika Bengtsson 070 969 65 72 (f.d. kollega)
Referenser från tidigare arbetsgivare lämnas vid förfrågan.

