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Profil
Min styrka är att jag kan och vill se helheten. Min erfarenhet säger mig att många
arbeten som görs utan helhetssyn slutar i någon form av sub-optimering. Att ta in
helheten är oftast en bra grund för att hitta en lösning och dela uppgiften i lagom stora
delar.
Jag anses vara en drivande och visionär ledare, som förstår kraften i att ta till sig
medarbetares kunskap innan jag fattar beslut.
Jag står stadigt på två ben erfarenhetsmässigt, det ena i kommunikation och det andra
i IT. Framför mig sera jag utmaningar som ledare, gärna med en kombination av både
IT och kommunikation.

"Management Partners bedömning är att Olle är en mycket lämplig ledare. Han kan
utöva chefskap och ta tuffa situationer då detta behövs även om den auktoritära
ledarstilen är det sista valet kan använda den då det verkligen krävs.
Han är snabb i situationsanpassning och har en helikoptersyn och målinriktning. Duktig
presentatör.
Vi rekommenderar Olle till ledande befattningar och ledningsgrupp."
Sammanfattning ur Chefsassessment från december 2013
Läs hela rapporten på www.odehammar.se/docs/assessment.pdf
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Erfarenhet
2013 -

ENHETSCHEF IT-AVDELNINGEN, REGION SKÅNE

Enhetschef på Region Skånes IT-avdelning där min enhet arbetade med förvaltning av
samtliga system med bäring på vård och hälsa. Som enhetschef i Region Skåne hade
jag ansvar för:
• Personal, 9 personer
• Ansvar för enhetens totala budget, ca 200 miljoner kronor per år
• Förvaltning av samtliga vårdrelaterade IT-system, drygt 100
• Prioritering av projektmedel
2007 - 2012

SENIORKONSULT, B3IT HEALTHCARE AB

Jag var B3ITs första anställda i Skåne. Detta innebar att jag under de två första åren
även fick ta ansvar för såväl konsulting som egen införsäljning. Under tiden på B3IT har
jag genomfört följande uppdrag:
• Processanalys på Kirurgkliniken och framtagande av åtgärdsförslag
• Projektledning för införande av beställning- och svarssystem
• Förstudie och projektering av nytt system för samordnad vårdplanering
• Projektledning för införande av nytt system för samordnad vårdplanering
• Utredning/analys av EU-finansierat projekt
• Projektledare för Vårdplanering för äldres bästa
• Utredning för effektivisering av äldrevården
• Skapade IT i vårdens största, bredaste och mest spridda nyhetsbrev.
• Delaktig i rekryteringsärenden
2006 - 2007

PROJEKTLEDARE, EXENSE HEALTHCARE

Exense var ett norskt företag (numera Visma) som arbetar med IT-lösningar inom
logistik för hjälpmedelsverksamhet inom svenska landsting och kommuner. Mina
ansvar var:
• Kundansvarig
• Projektledning
• Systemtester
• Kundutbildningar
2003 - 2006

PRODUKTCHEF, SIEMENS MEDICAL SOLUTIONS

Jag arbetade som produktchef för lokaliseringen av Soarian (Siemens globala
patientinformationssystem) för den svenska marknaden. Detta innebar ansvar för:
• Intern kravprocess (Sverige, Europa och USA)
• Produktportfölj
• Marknadsplanering
• Budgetansvar
• Försäljning och marknadsföring
• Offertarbete
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1999 - 2003

PROJEKTLEDARE OCH ACCOUNT MANAGER, FRONTEC

Frontec Öresund var framgångsrika inom integrationsområdet. Vidare hade man
intressanta uppdrag i Danmark och inte minst boo.com. Det var här jag första gången
kom i kontakt med IT i vården, något som kommit att följa mig sedan dess.
• Managementkonsult med TeamGames som metod
Läs mer på www.odehammar.se/docs/teamgames.pdf
• Account Manager
• Offertarbete
Exempel på uppdrag:
• Projektledning för olika pionjärprojekt inom vården
• Förberedde Kronans Droghandel för Apotekets avmonopolisering, TeamGames
1997 - 1999

INFORMATIONSANSVARIG, STORA ENSO HYLTE

Hylte Bruk var ett av världens största tidningspappersbruk och är en del av Stora Enso.
Jag arbetade professionellt med strategisk kommunikation. Det innebar i praktiken:
• Utveckling och införande av företagets intranät
• Strukturarbete med koncernens intranät
• Total omarbetning av personaltidningen
• Framtagande av marknadsmaterial
• Nära arbete med media, som tidningar och TV
• Katastrofplanering med Polis, Räddningstjänst samt omfattande övningar
1990 - 1997

SYSTEMUTVECKLARE, STORA ENSO HYLTE

Systemutvecklare på en AS/400-plattform vilket inkluderade ansvar för:
• Systemförvaltning för ekonomi-, inköps- och underhållssystem
• Utveckling av komplexa finansiella rapportmodeller (före Data Warehouse)
• Uppgradering av verksamhetskritiska system som ekonomi, inköp och underhåll
• Framtagande av Word-mallar som Microsoft använde vid lanseringen av Office 95
1989 - 1990

MARKNADSASSISTENT, STORA ENSO HYLTE

Olika arbetsuppgifter på marknadsavdelningen som fakturering, dokumentation,
transport- och produktionsplanering.
1988 - 1989

TRANSPORTPLANERARE, STORA INKÖP OCH TRANSPORT

Planering och bokning av transporter för skogsindustriprodukter inom Storakoncernen. Detta baserades på ett helt nytt transportkoncept.

! av !4
3

CV - Olle Odehammar

Utbildning
UGL (Core Code)
Arbetsmiljöutbildning med diplomering (Previa)
Certified ITIL Foundation version 3
Siemens internationella säljutbildning
Säljutbildning, del I och II (Cultivator)
Frontecs metoder för managementkonsulting
Projektledning, PROPS
Kommunikationsutbildning (Rikta Kommunikation)
Ett stort antal utbildningar inom IT
Ett stort antal ledarutbildningar inom idrottsrörelsen
Tekniskt gymnasium

Övriga meriter
• Sveriges första och mest lästa blogg på ämnet "IT i vården", mellan 2006 och 2008
• Informatör inför EU-folkomröstningen
• Tidigare ledamot av Svenska Volleybollförbundets styrelse

Referenser
Lämnas på begäran.

Färdigheter
• Att se helheten och dela upp den i lämpliga delar
• Erfarenhet av att arbeta i globala organisationer
• God kompetens inom kommunikation, internt och externt
• Mycket god presentationsförmåga
• Vana vid att arbeta med media, såsom tidningar och TV
• Duktig på att förstå behov och översätta dem till relevanta specifikationer
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