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1. Indledning
Psykiatrien Region Sjælland har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse af
en ledende overlæge til Psykiatrien Øst.

1.1 Formål med notatet
Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt
interview med en række nøglepersoner hos Psykiatrien Region Sjælland.
Job- og profilbeskrivelsen udgør en fælles forståelsesramme for samtaleudvalget og Mercuri Urval i
relation til opgaveområdet og profilen for den ledende overlæge, og danner således grundlag for
udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.
Derudover tjener det samlede skriftlige grundlag følgende formål:
•
•

Job- og profilbeskrivelsen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af
annonceringen/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger
job- og profilbeskrivelsen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige
kvalifikationer i forhold til de formulerede krav og forventninger.

1.2 Samtaleudvalg
Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et samtaleudvalg, som består af:
•
•
•
•
•
•
•

Psykiatridirektør Michael Werchmeister
Lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær
Sygeplejefaglig vicedirektør Dorthe Juul Lorenz
Ledende oversygeplejerske Janet Baumann Nielsen
Overlæge Ulla Ingrid Birch Larsen
Afdelingssygeplejerske Dorrit Dilling-Hansen
Medarbejderrepræsentant og LMU-næstformand Bo Gottfredsen

Samtaleudvalgets opgave er, sammen med Mercuri Urval, at gennemføre ansættelsesprocessen og
afgive indstilling til psykiatriledelsen, der har ansættelseskompetencen.

1.3 Kontaktoplysninger og ansøgning
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at
kontakte Mercuri Urval; Jakob Westh på telefon 6089 6436 eller Joy Torpdahl på telefon 5044 1646.
Alle henvendelser vil blive behandlet fortroligt, og Psykiatrien Region Sjælland vil ikke blive orienteret
uden forudgående aftale herom.
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, email annemarie.bak@mercuriurval.com.
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Region Sjællands hjemmeside her
Ansøgningsfristen udløber den 5. april 2021. Indledende samtaler forventes afholdt den 14. april og
afsluttende samtaler forventes afholdt den 26. april. Mellem samtalerne vil der være testforløb.
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2. Psykiatrien Region Sjælland
Psykiatrien har ca. 1.800 ansatte og 400 sengepladser og varetager udredning, diagnostik,
behandling, pleje samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme. Det er Psykiatriens
opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret, og/eller der er
behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment
praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.
Psykiatrien har dermed et tæt samarbejde med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen
og kommunerne.
De patientrettede kerneydelser er organiseret omkring fem kliniske afdelinger, som hver især
varetager psykiatrisk behandling i hhv. stationære og ambulante funktioner. Psykiatrien udgøres
endvidere af en række kliniske stabsenheder.

2.1 Visioner og udvikling
Regionsrådet vedtog den 22. august 2017: ”Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region
Sjælland 2018-23”. Planen rammesætter udviklingen med efterfølgende handlingsplan. Læs mere om
Psykiatrien Region Sjælland her og om visions- og udviklingsplanen her.
De centrale pejlemærker i planen er: 1. Patienten som partner, 2. Et sammenhængende
sygehusvæsen og 3. Et specialiseret sygehusvæsen.
Visionen for fremtidens psykiatri i Region Sjælland kan konkretiseres i følgende punkter:
•

1. vision: Psykiatrien i Region Sjælland leverer sammenhængende og fleksibel sygehusbehandling
•
•
•
•
•

•

2. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer inddragelse af borgere og andre ressourcepersoner
i behandlingsarbejdet
•
•
•

•

Udbygning af det akutte ambulante område
Styrket samarbejde med kommunerne
Øget tilgængelighed til behandlingstilbud
Afprøvning af populationsansvar
Udvidet samarbejde mellem somatik og psykiatri

Udbredelse af peers (medarbejdere med brugerkompetence)
Udvidelse af brugerstyret psykiatri
Styrke brugen af frivillige

3. vision: Psykiatrien i Region Sjælland sikrer høj kvalitet i behandlingsarbejdet, samt stor viden
og kompetencer hos medarbejderne
•
•
•
•
•

Udvikling af klinisk praksis
Mindre brug af tvang
Udvikling af det fremmende arbejdsmiljø
Image som moderne og attraktiv arbejdsplads
Udbygning og fornyelse
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2.2 Organisation
Psykiatriledelsen er fysisk placeret i Slagelse. Psykiatriledelsen har det overordnede ansvar for at
varetage den strategiske udvikling på tværs i organisationen og skabe stærke tværgående
samarbejdsrelationer i tråd med de politiske mål og beslutninger. Psykiatriledelsens Stab understøtter
Psykiatrien i hele regionen, men de enkelte afdelinger har også tilknyttet egne administrative
ressourcer.
De ledende overlæger og ledende oversygeplejersker indgår i den samlede ledergruppe for
Psykiatrien Region Sjælland og bidrager her til områdets tværorganisatoriske udvikling.
Den øverste ledelse i Psykiatrien Region Sjælland består af en direktør og to vicedirektører:
•
•
•

Psykiatridirektør Michael Werchmeister
Lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær
Sygeplejefaglig vicedirektør Dorthe Juul Lorenz

Psykiatrien Region Sjælland er overordnet organiseret således:

3. Om Psykiatrien Øst
Psykiatrien Øst er en organisatorisk enhed under Psykiatrien Region Sjælland, der består af 18 afsnit
og varetager den psykiatriske behandling af voksne og ældre borgere i Faxe, Greve, Køge, Lejre,
Roskilde, Solrød og Stevns kommuner.
Psykiatrien Øst har 81 sengepladser og et afdelingsbudget på ca. kr. 232 mio. Afdelingen beskæftiger
ca. 359 medarbejdere, hvoraf 44 pt. er læger. Der er pt. ansat 7 afsnitsansvarlige overlæger og 8
afdelingssygeplejersker, som den ledende overlæge i samarbejde med den ledende oversygeplejerske varetager personaleledelsen for.
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Behandling kan ske både ambulant og ved indlæggelse. Psykiatrien Øst består af følgende
sengeafsnit/ambulante enheder (se mere om de enkelte enheder ved at følge nedenstående links):
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Afsnit Ø1 - Roskilde
Afsnit Ø2 - Roskilde
Afsnit Ø3 - Roskilde
Distriktspsykiatri for ældre - Roskilde
Distriktspsykiatrien Faxe
Distriktspsykiatrien Greve
Distriktspsykiatrien Haslev
Distriktspsykiatrien Køge
Distriktspsykiatrien Roskilde
Klinik for Selvmordsforebyggelse - Greve
Klinik for Selvmordsforebyggelse - Slagelse
Klinik for Selvmordsforebyggelse - Vordingborg
Kompetencecenter for debuterende psykose
Kompetencecenter for Shared Care - Greve
Psykiatrisk Akutmodtagelse - Roskilde
Psykiatrisk Klinik - Køge
Psykiatrisk Klinik - Roskilde
Sexologisk Regionsklinik - Roskilde

Ledende overlæge Region Sjælland Psykiatrien Øst | 7

Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske har en dygtig og dedikeret stabsenhed til at
understøtte dem. Stabsenheden har blandt andet til opgave at understøtte afdelingsledelsen med det
administrative og alt det praktiske.

4. Den aktuelle situation
4.1 Status pt.
Psykiatrien Øst er fordelt på mange afsnit over et stort geografisk område og med stor diversitet i
opgaverne. Den ledende overlæge skal både sætte den overordnede strategiske retning, og forventes
også at kunne sparre om og træffe beslutning i komplekse enkeltsager. Der er således tale om en
organisatorisk og faglig kompleks ledelsesopgave med en stor grad af distanceledelse.
Afdelingens personalegruppe består tillige af en mangfoldighed af fagligheder, herunder læger,
sygeplejersker, psykologer, specialpsykologer, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, diætister,
fysio- og ergoterapeuter samt administrativt personale.
Det lægefaglige personale har varierende anciennitet og erfaringsbaggrund. En mindre del af
psykiaterne står over for at trække sig tilbage på pension inden for den kommende årrække. Det stiller
krav om et vist fokus på at kunne tiltrække næste generation af dygtige psykiatere.
Psykiatrien Øst bliver oplevet som en attraktiv arbejdsplads og oplever generelt ikke, at der er
problemer med at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Der er generelt set tradition for en venlig og
behagelig omgangstone i Psykiatrien Øst. Samarbejdet mellem tillidsrepræsentanter og ledelsessiden
er kendetegnet ved tillid, fortrolighed og respekt. Der er desuden gode arbejdspladsvurderinger, og
arbejdsmiljøet bærer generelt præg af høj grad af sammenhængskraft, samarbejde og engagement.

4.2 Kommende udfordringer og muligheder
Den kommende ledende overlæge skal i samarbejde med den ledende oversygeplejerske håndtere
en række muligheder og udfordringer, herunder at:
•

Arbejde endnu videre med visionen i Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region Sjælland
2018-23, herunder f.eks. at sætte patienten i centrum, øge tværfagligheden og styrke den
datadrevne ledelse.

•

Sikre sammenhængende behandling indadtil og udadtil. Dette indebærer bl.a. forsat udvikling af
samarbejdet med somatikken og socialpsykiatrien i kommunerne. Samtidig forudsætter det også,
at der fastholdes et konstant fokus på balancen mellem specialisering og sammenhængen internt
i organisationen

•

Understøtte det videre arbejde med F-ACT-organiseringen, der bl.a. har til formål at sikre en
hurtigere udredning og visitering af borgere ind i de rette behandlingstilbud. Et F-ACT-team yder
intensiv ambulant psykiatrisk behandling til mennesker med svær psykisk sygdom.

•

Håndtere at træde ind efter en ledende overlæge, der har været i rollen i lang tid, og skabe
legitimitet, opbakning og egen retning. Dette forudsætter evnen til at komme langt ud i
organisationen og opnå resultater gennem positive relationer og et inspirerende engagement.

•

Sætte en klar retning for, hvad der skal til for at skabe en endnu bedre psykiatri. Det er nødvendigt
at have både energi og mod til at udfordre den nuværende praksis – og samtidig være villig til selv
at blive udfordret, for at sikre den bedst mulige behandling af patienterne.
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•

Fastholde og videreudvikle et højt fagligt niveau i fremtiden og styrke afdelingens
forskningsindsats. Dette forudsætter, at Psykiatrien Øst er en attraktiv arbejdsplads. Der er
således behov for en klar plan for at tiltrække, udvikle og fastholde yngre kandidater med
forskellige uddannelsesbaggrunde.

5. Opgaver og ansvar som ledende overlæge
Den ledende overlæge og den ledende oversygeplejerske udgør sammen den overordnede ledelse i
Psykiatrien Øst.
Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for varetagelsen af den samlede ledelsesopgave i området,
herunder tage beslutninger vedrørende områdets faglige og organisatoriske udvikling og drift.
Desuden består opgaven i at udvikle personalets kompetencer og understøtte innovation og udvikling
med et skarpt fokus på de budgetterede rammer. Særligt vigtigt er arbejdet med at skabe
sammenhængende og gode patientforløb. Den ledende overlæge har sammen med den ledende
oversygeplejerske en vigtig opgave i denne proces.
Den ledende overlæge:
•

Skal bidrage med lægefaglige input samt sætte retning og tage ansvar for lægefaglige beslutninger
og den faglige prioritering af arbejdsopgaver/ressourcer.

•

Skal sikre et sammenhængende patientforløb internt, eksternt og på tværs af sygehuse,
kommuner og regioner med patienten i centrum i tråd med nationale og regionale rammevilkår,
prioriterede indsatser og kvalitetskrav.

•

Skal på samme tid sikre, at lovgivninger og vejledninger på området overholdes, og at det
psykiatriske speciale nytænkes og udvikles til gavn for medarbejdere og patienter.

•

Har det overordnede ansvar for at sikre, at den behandlingsmæssige og faglige udvikling sker
efter gældende regionale og nationale standarder, samt at der er en ensartethed og sammenhæng
i behandlingen i Psykiatrien Øst.

•

Sætter retningen for den overordnede kompetenceudvikling af områdets ansatte.

•

Varetager personaleledelsen af afsnitsledelserne i et delt lederskab med den ledende
oversygeplejerske.

•

Har ansvar for at udarbejde en faglig prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer – bl.a. på
morgen- og middagskonferencer.

•

Har i samarbejde med den ledende oversygeplejerske fælles budgetansvar for anvendelsen af de
lægelige ressourcer.

6. Den ideelle profil
I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de ledelsesmæssige og personlige
kompetencer blive vægtet.

6.1 Erfaringer og færdigheder
Den ledende overlæge forventes at have:
•
•

Et stort ledertalent – der er dokumenteret i praksis. Efteruddannelse i ledelse er en fordel – ikke
et krav.
Erfaring fra en større offentlig organisation med fokus på psykiatriske patienter.
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•
•
•

Autorisation som speciallæge i psykiatri.
Flere års erfaring med det kliniske arbejde.
Dyb indsigt i psykiatriloven.

6.2 Personlige kompetencer og egenskaber
Den ideelle kandidat besidder i al væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:
•
•
•
•
•
•

Har et synligt og fagligt tungt lederskab, også når det kommer til distanceledelse.
Dedikation og lysten til at være til stede – og et højt energiniveau.
Nysgerrig og lyst til at udvikle sig selv og organisationen fagligt.
Trives i kombinationen med både strategiske og konkrete opgaver.
Kan holde fokus, prioritere og koordinere.
Samarbejdende om muligheder og løsninger i en hverdag, hvor nationale og regionale krav skal
forenes.

7. Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået mellem Danske Regioner og
Foreningen af Speciallæger – hertil forhandling af individuelle tillæg i forhold til kandidatens personlige
og faglige kvalifikationer.
Der forventes tiltrædelse pr. 1. juni 2021.

8. Proces- og tidsplan
AKTIVITET

DATO

Ansøgningsfrist

5. april 2021

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde

8. april 2021

Indledende samtaler

14. april 2021

Test, personvurdering og referencetagning

Ml. 1. og 2. samtaler

Rapportering og anden samtalerunde

26. april 2021

Forhandling og ansættelse

Efter 2. samtalerunde

Tiltrædelse

1. juni 2021 eller så hurtigt som muligt
derefter.

