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Bemærk at denne jobannonce er udløbet!
Ansøgningsfristen for jobannoncen er overskredet, og stillingen kan ikke længere søges. Opslaget vises
udelukkende som reference

Analytisk og talstærk fuldmægtig med interesse for sundhedsdata
og sygehus-økonomi

Vil du være med til at videreudvikle DRG-systemet og andre styringsværktøjer i sundhedsvæsenet og samtidig
arbejde med analyser af aktivitet i sygehusvæsenet? 
 
Om os 
Vi har en ledig stilling i afdelingen for DRG og Finansiering i Sundhedsdatastyrelsen. Afdelingen består af 14
medarbejdere. Vi vedligeholder og udvikler DRG-systemet, som bruges til økonomistyring i sundhedsvæsenet,
og administrerer de forskellige finansieringsordninger, der er knyttet til DRG-systemet, bl.a. den kommunale
medfinansiering og den statslige aktivitetspulje. Vi understøtter desuden Sundheds- og Ældre-ministeriets
departement med beregninger og analyser mv. relateret til finansieringsordningerne og økonomiaftaler, herunder
også produktivitetsanalyser og nye styringsformer som den kommende nærhedsfinansiering. 
 
Dine arbejdsopgaver 
For at sikre videndeling, bedst mulig anvendelse af medarbejdernes kompetencer samt alsidige og udfordrende
arbejdsopgaver vil der være projekter og arbejdsopgaver, der går på tværs af afdelingens to sektioner, DRG og
Finansiering, men stillingen er som udgangspunkt forankret i sektionen DRG. 
 
Du vil indgå i afdelingens arbejde med at vedligeholde og udvikle DRG-systemet. Gennem dette arbejde får du
indsigt i sygehusenes udgifter på afdelings- og afsnitsniveau og den aktivitet, der er forbundet med dem samt i
selve grupperingslogikken bag DRG-systemet. Konkret indebærer arbejdsopgaverne forberedelse og klargøring
af sygehusenes omkostningsdata, samkøring, oprensning, validering og bearbejdning af data samt beregninger
på data. Du vil desuden skulle varetage en del af det koordinerende arbejde i forhold til sygehusene samt
kliniske selskaber. 
 
Afdelingens arbejde er i høj grad baseret på analyser og opgørelser, der udføres i SAS og Excel. Vi arbejder ofte
inden for faste frister, og du skal kunne trives i en travl hverdag. Der er et tæt samarbejde med andre afdelinger i
Sundhedsdatastyrelsen, og vi lægger stor vægt på gode samarbejdsrelationer både internt i organisationen og
eksternt til områdets øvrige aktører. 
 
Dine kvalifikationer 
Vi forventer, at du har en relevant samfundsvidenskabelig uddannelse på kandidatniveau. Derudover ser vi
gerne, at du har: 

Interesse for DRG, aktivitetsmålinger og finansiering i sundhedssektoren
Flair for tal, logik og programmering (SAS og lignende)
Sans for detaljen, er kvalitetsbevidst og kan arbejde struktureret
En naturlig nysgerrighed, er udadvendt og har lyst til at arbejde sammen med vores eksterne
samarbejdspartnere.

Forudgående kendskab til sundhedsområdet, registerdata og programpakken SAS vil være en fordel. 
 
Vi tilbyder 
Du bliver en del af et stærkt fagligt miljø vedrørende DRG og finansiering af sundhedsvæsenet og vil samtidig få
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mange berøringsflader med andre dele af Sundhedsdatastyrelsen, da vi arbejder tæt sammen med andre
afdelinger om databearbejdning, metodevalg, præsentation af resultater, etc. Vores afdeling er derudover
præget af et uformelt, dynamisk og socialt arbejdsmiljø med engagerede og dygtige kollegaer. 
 
Vi er en fleksibel arbejdsplads med 37 timers arbejdsuge. 
 
Løn og ansættelsesvilkår 
Ansættelse sker i henhold til gældende fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Akademikernes
Centralorganisation. 
 
Ansættelse ønskes senest pr. 1. december 2018 gerne før. 
 
Vil du vide mere? 
Du kan få mere at vide om stillingerne ved at kontakte afdelingschef Pernille Rosling på tlf. 3268 9090 eller
sektionsleder Niels Hansen på tlf. 3268 9111. 
 
Du kan læse mere om, hvad vi laver på www.sundhedsdatastyrelsen.dk  
 
Er du interesseret? 
Klik på ”søg stillingen” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes
afholdt i uge 42.  
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