Insight & Benefits Realisation Manager - Oxehealth
Missa inte denna karriärmöjlighet – var med och förbättra vården för de äldre och
utsatta!
Oxehealth är världsledande inom optiska sensorer för äldrevården. Deras
trygghetssystem, Oxevision, hjälper personal ge vård och omsorg med högre
kvalitet, säkerhet och förbättrad effektivitet.
Deras tjänst
Tekniken ger omvårdnadspersonal och sjuksköterskor den insikt de behöver för att
planera sin vård samt tidigt kunna ingripa för att hjälpa sina boende – och på så sätt
leverera säkrare och effektivare vård med högre kvalitet. Genom att analysera videon
från en vanlig digitalkamera kan de med hög noggrannhet beräkna hjärt- och
andningsfrekvens helt utan kontakt med den boende. Funktionen är medicintekniskt
certifierad.
Den kan även övervaka aktivitet och beteenden (som att komma i och ur sängen, hur
länge den boende har sovit etc.). På så sätt varnas omvårdnadspersonalen om
högriskbeteenden och kan få fram vårdrapporter utan att behöva inkräkta på de
boendes integritet.
Oxevision gör det möjligt för omvårdnadspersonalen att proaktivt upptäcka riskfaktorer
och tidiga varningstecken. Därmed kan de ingripa snabbare när boende är i nöd,
övervaka de boendes beteenden och hälsotillstånd på distans samt fatta mer
motiverade vårdbeslut för de boende med hjälp av aktivitets- och beteenderapporten.
Den svenska hälsomyndigheten har sammanfattat fördelarna med Oxehealth lösning på
följande sätt – se länk: www.ehalsomyndigheten.se
Oxehealth växer
Oxevision används redan idag i Sverige av vårdgivare som tar hand om boende i
vårdhem. Oxehealth strävar efter att börja implementera det även hos psykiatrin och
sjukhusen under andra hälften av 2021. I Storbritannien arbetar de med en av tre
engelska institutioner och sjukhus inom mental ohälsa, akutsjukhus, vårdhem och inom
hemsjukvård. De planerar att starta sin verksamhet i USA under 2021. Du kommer att bli
del av en stark brittisk verksamhet som är i början av att skala upp runt om i världen –
roller som denna kommer inte ofta.
Förbättrar vårdens kvalitet, säkerhet och effektivitet
Studier har visat att Oxevision har minskat fallolyckor med 48% samt minskat ambulansoch akutbesök med 68% inom demensvården. Dessutom har Oxevision stöttat vårdhem
i hanteringen av COVID-19 (www.ehalsomyndigheten.se), vilket har minskat
omvårdnadspersonalens stressnivåer (88% av de tillfrågade medarbetarna är överens)
och bidragit till minskad läkemedelsanvändning.

Sjuksköterskor berättar att de inte kan tänka sig att gå tillbaka till en värld utan denna
lösning och anser att Oxevision är en integrerad medlem i deras team som "skapar
säkerhet för sina patienter".
Om rollen
Som Insight & Benefits Realisation Manager kommer du att vara den ledande
representanten för Oxehealth i kombinerade Oxehelth- och kundprojektteam för att
påvisa de fördelar (kliniska, operativa och ekonomiska) som deras tjänst har gett.
Med varje kund skapar du en projektplan, anpassar planen till de ansvariga
intressenterna och stödjer och coachar sedan teamet för att leverera kvalitativa och
kvantitativa resultat av hög kvalitet. Att bygga starka relationer med intressenterna
kommer att vara nyckeln till att driva ett framgångsrikt projekt.
Ditt arbete kommer att bidra till att förbättra hälso- och sjukvården för samhällets äldre
och utsatta – framgångsrika projekt kommer att ge kommunerna belägg för att deras
investeringar i säkerhet, kvalitet och effektivitet i vården ger god avkastning, vilket ger
Oxehealth möjligheten att skala upp bland sina kunder. Dessutom kommer
kommunerna att dra nytta av de insikter de får för att definiera nya sätt att arbeta på för
omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Målet är att ge kunderna de resultat de
behöver för att kunna säkra en stor investering i Oxehealth lösning, samt att publicera
resultaten på ett kommersiellt såväl som vetenskapligt sätt (till exempel som tidskrifter
och rapporter).
Du kommer att arbeta nära de svenska och brittiska Oxehealth-teamen.
Du kommer att arbeta med forskare för att utveckla forskningsteman (t.ex. utforska
effekterna av fysiska nattobservationer på vårdhem) och samarbeta med externa
intressenter (t.ex. KOLs) för att dela evidensbasen och presentera den på relevanta
forum.
Specifika ansvarsområden inkluderar:
›
›
›
›
›
›

›

Definiera projekt som kommer att mäta de fördelar som kunderna uppnår på
grund av Oxehealth service
Leda leveransen av projektet på uppdrag av Oxehealth-teamet och coacha
kundteamet till framgångsrika resultat
Hantera intressenter från kundernas olika funktioner på olika nivåer för att lyckas
få igång ett nytt projekt och gå vidare med det inom de satta tidsramarna
Genomföra intervjuer med vårdgivare och främja datainsamling så som
undersökningar eller annan kvantitativ data
Skriva upp och presentera projektresultat i samarbete med kunden
Kommunicera evidensbasen med externa intressenter, så som KOLs, och
presentera den på lämpliga forum etc. för att etablera Oxevision som en ledande
välfärdsteknik på den svenska marknaden
Samarbeta med de kommersiella teamen för att säkra försäljning och
marknadsföring utifrån de resultat du har genererat

Vem vi letar efter

›
›
›
›
›
›
›
›
›

Strukturerad och organiserad för att parallellt kunna hantera flera projekt från
start till slut
Arbetar dynamiskt och flexibelt för att anpassa sig till kundernas behov
Stark förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med chefer på
vårdboendena såväl som ledande befattningshavare inom kommunen
Utmärkt kommunikativ förmåga i både tal och skrift
God förståelse för kvantitativa och kvalitativa dataanalysmetoder (du kommer
inte behöva göra dataanalyser)
Passion för vården och Oxehealth dröm om att förbättra vården för äldre och
utsatta
Erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och med välfärdsteknik
Mycket god kunskap i svenska och engelska
Minst 3 års relevant arbetslivserfarenhet
Vi ser helst att du är bosatt i Malmö, som dina övriga svenska team-medlemmar.
Möjligheten finns dock att arbeta på distans.

Vad Oxehealth kan erbjuda dig
Detta är en möjlighet att få arbeta med ett mycket erfaret och tvärvetenskapligt team
med stor entreprenörsanda, som värdesätter ditt lärande och din utveckling. I denna roll
tillåts du ta fram och visa din fulla potential på ett sätt du inte erbjuds på många andra
ställen. Specifikt erbjuder vi:
›
›
›
›
›

Konkurrenspaket
Starka utvecklingsmöjligheter (dels individuellt men även vid kvartalsvisa
utvecklingstillfällen för teamet)
En flexibel arbetsmiljö – vi litar på människor och att de hanterar sin tid rätt och
fokuserar på resultat
En personlig budget för att främja din inlärning och utveckling
Arbete med ledande vårdutveckling som präglas av entreprenörskultur och stark
laganda

Om du har ambitionen, energin och färdigheterna som behövs för att lyckas i den här
rollen och vill vara en del av ett företag som är på en resa för att förbättra vården, varmt
välkommen med din ansökan!

