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CV Lars Palmberg 
 
Lars Palmberg är senior konsult och delägare i Mementor Ledarskap AB. 
 
Mementor bildades år 2006 och arbetar med missionen att skapa samhällsnytta och 
tillväxt genom att stötta utvecklingsförmåga i komplexa organisationer. Vi är utredare, 
processledare och rådgivare med djup förståelse för sektorn och dess utmaningar, samt 
med bred kunskap om verksamheters utveckling i teori och praktik. Mementor arbetar i 
skärningen mellan tvärvetenskaplig forskning och tillämpning, i nätverk med andra, för 
att finna, utveckla och sprida livskraftiga idéer, kunskaper och förmågor för förbättring av 
välfärdssektorn. Som konsulter har vi ett aktivt nätverk inom våra områden och arbetar 
med projekt i framkant inom verksamhetsutveckling och E-hälsa. 
 
Som externa konsulter är vår roll att genomföra kvalificerad processledning, metodik- 
och researchstöd samt stödja som diskussionsledare. Vi har kunskap och erfarenhet i 
att skapa samsyn och att bygga gemensamma plattformar för utveckling där många 
olika aktörer är involverade. Vi har lång erfarenhet av att göra utvärderingar, driva 
projekt och förändringsprocesser i komplexa miljöer. 
 
Lars har många års erfarenhet av arbete i välfärdssektorn, de senaste 15 åren med 
fokus på eHälsa. Han har varit ansvarig för att samordna utveckling och införande av e-
Hälsotjänster inom ramen för Vårdguiden.se och “Mina vårdkontakter”. I arbetet med 
Vårdguiden inom Stockholms läns landsting låg också ett ansvar att se till att 
Vårdguiden på telefon och Vårdguiden på Internet blev en fungerande helhet. Parallellt 
med detta arbete har Lars varit aktiv på den nationella arenan kring eHälsotjänster, både 
vid spridningen av Mina vårdkontakter till andra landsting och vid utvecklingen av 
tjänster och infrastruktur inom ramen för det nationella samarbetet.  
 
Lars har efter anställningen i SLL fortsatt arbeta som fristående seniorkonsult i olika 
eHälso-projekt, samt med flera uppdrag för primärkommuner. Se nedan. 
 
 
Kompetensprofil 
 
Nuvarande:       Seniorkonsult   
 
Utbildning:       Förvaltningsekonom, Stockholms universitet 1978 
 
Inriktning:  Stötta utveckling i komplexa miljöer med många aktörer, strategiarbete, styr- och 

ledningssystem samt beställarstöd, 
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Branscher:  Sedan 1988 har Lars varit verksam inom hälso- och sjukvårdsorganisationer och 
landsting. Han har även erfarenheter från kommuner och IT-konsultföretag.  

 
Erfarenhet: Lars har över 30 års erfarenhet från arbete i ledande funktioner inom ekonomi- och 

IT-områdena, mestadels inom hälso- och sjukvårdsorganisationer.  
 
 Seniorkonsult, Mementor Ledarskap AB 5,5 år 
 Utvecklingsansvarig, Vårdgivarguiden Stockholms läns landsting 2 år 
 Projektchef ”Mina hälsotjänster”, nationellt 1 år 
 Enhetschef Vårdguiden SLL 1 år 
 Projektledare och systemansvarig, Vårdguiden 10 år 
 IT-strateg och IT-strategisk chef, Stockholms läns landsting 4 år 
 Administrativ chef, Nacka sjukhus 3 år 
 Projektledare styrsystem, Västerbottens läns landsting 2 år 

Controller och ekonomiansvarig, Norrlands Universitetssjukhus 2 år 
 Systemkonsult, NorrData AB Umeå, 2 år 
 Utredare, Svenska Kommunförbundet, 2 år 

Ekonomichef, Gällivare kommun, 1 år 
 
 

 
Referensuppdrag (ett urval) 

 
 

Projektreferenser, större projekt under tiden vid Stockholms läns landsting 

SLLnet med telefoniupphandling, SLL, 1997-99, Huvudprojektledare för anskaffning 
och etablering av ny kommunikationsinfrastruktur inom SLL. Samarbete med 
Stockholms stad, Stokab och IT-forum Stockholms län. 

Vårdguiden inkl Vårdguiden.se och Mina vårdkontakter, Utvecklingsledare och 
ansvarig för nationell spridning, 2002-12 

”Mina Hälsotjänster”, chef nationellt projekt för ”Mobil öppen plattform”, SLL och 
Inera, 2011-12 

Vårdgivarguiden.se, Utvecklingsansvarig, 2013-14 

 

Projektreferenser, Mementor Ledarskap AB 

Vinnova-projekt “Mina vårdflöden”. Införande av Journal via nätet i SLL 2014 – 15, 
verksamhetskoordinator vid införande inom vården inom SLL 

Förstudie inför ansökan om finansiering via Regionala strukturfonden för projektet 
“Stockholm Digital Care”, SLL:s representant i arbetsgrupp med Äldreförvaltningen, 
Stockholms Stad och Kommunförbundet Stockholms län, hösten/vintern 2014-15. 

Ambassadör för Health Innovation Platform (HIP.se), sakkunnig till Idérådet i SLL 
samt expertstöd till innovationsprojekt inom eHälsoområdet i SLL inom ramen för 
Vinnova-projektet “HIP”, 2015 

Genomlysning av Ungdomsenheten vid Socialförvaltningen, Solna stad. Syftet med 
uppdraget var att identifiera olika utvecklingsbehov, arbetsformer och möjliga nya 
sätt att organisera verksamheten. Februari-Mars 2016 
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Workshop med stöd till utvecklingsenheten vid Mora kommun under temat “Att leda 
utveckling i komplexitet”. April 2016 

Uppdrag från eHälsomyncigheten att utreda en eventuell flytt av ansvaret för Svenska 
informationstjänster för läkemedel (Sil) från Inera till eHälsomyndigheten. Maj-juni 
2016. 

Cambio CDS, en öppen plattform för kliniskt beslutsstöd direkt i journalsystemen. 
Koordinator för ett leverantörsdrivet initiativ på uppdrag av företagen Cambio 
Healthcare Systems och Compugroup Medical Sverige, 2016. 

Beslutsunderlag och gemensam workshop för nästa steg i Nordvästkommunernas 
samarbete kring våld i nära relationer, maj-juni 2017  

Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, koordinator för POC, samt förberedelser 
för ett pilotprojekt med kliniskt beslutsstöd i SLL:s journalsystem TakeCare baserat 
på den öppna plattformen Cambio CDS, mars-juni 2017. 

“Navigera och agera i komplexitet” – genomfört för CGM Sverige och Cambio en 
workshop och en analys av möjligheterna att skapa ett nationellt och regionalt 
intresse för en gemensam och öppen plattform för kliniskt besluts- och process-stöd, 
direkt i olika journalssystem, okt-nov 2018 

 
Läs mer om uppdrag och projekt på  
http://www.mementor.se/projekt/ 
 

 
Anställningar 
 
Seniorkonsult Mementor Ledarskap AB, 2014- 

Utvecklingsansvarig Vårdgivarguiden.se, SLL/HSF, 2013-14 

Projektchef, ”Mina Hälsotjänster”, Inera och SLL, 2011-12 

T f enhetschef Vårdguiden, SLL/HSF, 2008 

Utvecklingsledare och systemansvarig för Vårdguiden, SLL/LSF och HSF, 2001-11 

T f IT-strategisk chef, Landstingskontoret SLL, 1999-2000 

IT-strateg, Landstingskontoret SLL, 1996-98 

Administrativ chef, Nacka sjukhus, 1992-95 

Projektansvarig för nytt styr- och uppföljningssystem för hälso- och sjukvården i 
Västerbottens läns landsting och för regionsjukvården i Umeå, Landstingets kansli, 
1989-91 

Controller och ekonomiansvarig, Norrlands Universitetssjukhus, 1988-89 

Systemkonsult, NorrData AB, 1986-87 

Utredare, Svenska Kommunförbundet, 1985-86 

Ekonomichef, Gällivare kommun, 1983-84 

 
 


