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Joy Torpdahl og Celine Hvidtfeldt, 9. juni 2022

STILLING, SITUATION OG PROFIL (SSP)

Ledende Overlæge i Kardiologi til
Medicinsk Afdeling, Nykøbing F. Sygehus
Region Sjælland
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Nykøbing F. Sygehus, Ledende Overlæge
(Kardiolog til Medicinsk afdeling)

Situationen


Organisationen

Medicinsk Afdeling har brug for en ny ledende overlæge i kardiolog, der kan
bidrage til afdelingen med høj faglighed og interesse for ledelse samt med
fokus på at se nye muligheder og forbedre kvalitet og arbejdsgange. Der er
fire klynger i afdelingen, hvor du vil få ansvar for den ene, der består af et
sengeafsnit og en ambulant funktion. I dag varetages den faglige ledelse i
praksis af en særdeles kompetent specialeansvarlig kardiolog, som har
rundet de 70 år. Afdelingen har desuden en uddannelsesansvarlig overlæge,
der går på tværs af klyngerne.

Nykøbing F. Sygehus betjener ca. 150.000 borgere fra Lolland, Falster, Møn
og det sydlige Sjælland, og sygehuset har ca. 1.300 ansatte medarbejdere.
Sygehuset er kendt som et lille, og meget relevant sygehus, hvor personalet
kender hinanden. Sygehuset har i alt ni afdelinger, heriblandt Intern Medicin.
Medicinsk Afdeling har etableret en kvalitetsorganisation, deltager i
kvalitetsudvikling og monitorering af patientforløbende og skal frem over
være en del af sygehusets forskningsstrategi til at skabe et forskningsmiljø.



Medicinsk Afdeling er den største afdeling med fire sengeafsnit og ambulant
funktion. Her råder afdelingen over knap 127 normerede senge med
følgende specialer: Gastroenterologi, Geriatri, Lungemedicin, Kardiologi og
Endokrinologi. Afdelingen deltager i den fortsatte udvikling af den nye fælles
akutmodtagelse og samarbejder med og stiller sin ekspertise til rådighed for
de andre specialer på geografien.

Ligesom andre afdelinger, har Afsnit for hjerte- og karsygdomme på
Nykøbing F. Sygehus også en travl hverdag. Vi glæder os til at tage imod
nye gode kræfter, som kan hjælpe os i den travle hverdag. Vi arbejder
engageret for patienterne og har en åben og god omgangstone, hvor vi har
fokus på det gode arbejdsmiljø.



Nykøbing F. Sygehus har udarbejdet en strategi for at tiltrække og rekruttere
dygtigt personale og er på forkant på området. Der skabes plads og der ses
muligheder i forhold til at imødekomme ny-tilflyttere og pendlere. Derfor ses
der også på Afsnit for hjerte- og karsygdomme et mangfoldigt hold med
dygtige internationale kolleger.



Nykøbing F. Sygehus har en samarbejdsordning med Køge Sygehus, hvor
kirurgerne fra Køge driver omfattende udefunktion som en integreret del af
den gastromedicinske klynge. Afsnit for hjerte- og karsygdomme har
ligeledes et tæt løbende samarbejde med de andre kardiologiske afdelinger
både i Region Sjælland og Region Hovedstaden.




Vi har et ønske om at kunne drive forskning og generere ny viden, og vil
skabe mulighed for at skabe tid og rum til forskning i stillingen, såfremt
dette er ønsket.



Det kardiologiske sengeafsnit rummer 30 senge, og der er i ambulatoriet en
stor ambulant aktivitet. Medicinsk Afdeling arbejder med klyngeledelse, hvor
den ledende overlæge sammen med klyngens oversygeplejersker leder
omtrent 35 sygeplejersker, 20 social- og sundhedsassistenter samt 15-20
læger. Den uddannelsesansvarlige overlæge går på tværs af de øvrige
klynger og varetager i det daglige ledelsen af læger, som er under
uddannelse
og
kursister.
Afdelingen
er
klassificeret
som
hovedfunktionsenhed (HFE) i videreuddannelsen i Intern Medicin. Her har
kardiologi et rigtigt godt ry som uddannelsessted for yngre læger.
Sygehusledelsen består af Sygehusdirektør Ricco Dyhr.
Sygeplejefaglig vicedirektør Inge Paamejer samt Lægefaglig vicedirektør Peder
Fabricius. Du kommer som ledende overlæge til at referere til Cheflæge
Christian S. Christiansen.
Nykøbing F. Sygehus er stærkt engageret i at facilitere og udvikle et bredt
spektrum af innovative løsninger i samarbejde med private virksomheder.
Se her om innovationsaktiviteter på Nykøbing F. Sygehus.
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Nykøbing F. Sygehus, Ledende Overlæge

Stillingens roller og ansvarsområder





Som ledende overlæge har du til ansvar at støtte og udvikle den daglige drift
i sengeafdeling og ambulatorium og sammen med ledelsesteamet i
Medicinsk Afdeling skal du være med til at udvikle afdelingen også på det
strategiske plan. Herudover forventes du som ledende overlæge at tage del
i afdelingens kliniske arbejde. Omfanget kan variere, men forventes som
udgangspunkt at svare til fire dage ugentligt. Du er desuden forpligtet til at
ajourføre og videreudvikle dine personlige og kliniske kompetencer samt
deltage aktivt i relevante udviklingstiltag.

Faglig ledelse:
 Lægefaglig ansvarlig for udfærdigelse af retningslinjer, procedurebeskrivelser og vejledninger inden for specialet.


Den ledende overlæge indgår i tværfagligt team og i ledelsesteam med
eventuelle øvrige ledende overlæger, der er tilknyttet Medicinsk Afdeling.
Den ledende overlæge er medansvarlig for samordning af behandling og
pleje ved sygehusets øvrige afdelinger.

Du varetager opgaver inden for følgende ledelsesområder:



Den ledende overlæge bidrager aktivt til afdelingens lægefaglige udvikling
inden for virksomhedsområdet, regionalt, nationalt og internationalt.

Personaleledelse:
 Rekruttering, onboarding, MUS-samtaler, udviklingssamtaler og de
”svære/vanskelige” samtaler mv.


Er sammen med den uddannelsesansvarlige overlæge ansvarlig for den
lægefaglige uddannelse og oplæring, og bidrager desuden til introduktion og oplæring i specialet.

Driftsledelse:
 Driftsansvar og driftsledelse af Afsnit for hjerte- og karsygdomme /
ambulatorium: Daglig planlægning, koordinering og drift af området.


Kvalitetsledelse af det kardiologiske speciale.



Medvirke til at overholde afsnittets kvalitets-, aktivitets- og servicemål herunder ansvar for målstyring ud fra årsaftalemål.



Budgetansvar i forhold til drift, uddelegeret af afdelingsledelsen medvirke til optimal anvendelse af de økonomiske, personalemæssige
og apparaturmæssige ressourcer.



Den ledende overlæge deltager i strategiske ledelsesmøder, personalemøder, budgetmøder, afsnitsledelsesmøder o.a. møder.

Strategisk ledelse
 Medansvar i at udvikle strategier, implementere og optimere organisationen
- herudover skabe rammer, der giver plads til initiativ og fleksibilitet, som
understøtter den faglige og organisatoriske udvikling.


Strategiambassadør - Den ledende overlæge har et fagligt ledelsesansvar
på et strategisk niveau i forhold til organisering af det kliniske arbejde.



Den ledende overlæge har et medansvar for at koordinere afdelingens
aktiviteter på en hensigtsmæssig måde med andre afdelinger inden for
Sygehuset.
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Lederprofil
Karrieremæssig historik

Adfærdsmæssig historik

Ønsker til god ledelsesadfærd

Krav til erfaring og resultater


Du arbejder for et godt arbejdsmiljø og informerer åbent og effektivt. Din
kommunikation sikrer et åbent og tillidsfuldt forhold mellem ledelse og
medarbejdere og mellem medarbejdere indbyrdes.



Du er som person empatisk og lyttende. Du tager dig tid til at forstå de
problematikker, der er, og ser muligheder i at effektivisere og udvikle
arbejdsgange. Du har et ønske om at løfte problemstillingerne i fælles fora
og at finde de pragmatiske løsninger.



Du formår at balancere forandringsledelse. Det er de små skridt, der rykker,
og det er derfor vigtigt, at du har tålmodigheden til at lytte og tage en ting
ad gangen.



Du vægter det tværgående samarbejde og er en teamspiller. Du har evne
og lyst til at skabe yderligere sammenhængskraft internt i Afsnit for hjerteog karsygdomme og skabe et kardiologisk fællesskab til gavn for vores
patienter.



Da afdelingen er karakteriseret ved mangfoldighed, er det netop vigtigt, at
du formår at respektere og vise forståelse for andre kulturer ved at være
rummelig.



Din drivkraft er faget, og du skal kunne lære fra dig. Du udviser ansvar over
for opgaverne og tager teten.

Krav til erfaring og uddannelse


Du er uddannet cand.med.



Du er overlæge med speciale i kardiologi og har en bred kardiologisk
erfaring og stadig stor interesse for specialet.



Du har erfaring fra større sygehuse og har et godt netværk derfra.



Du har erfaring med og/eller interesse for ledelse.

Krav til opnåede resultater


Har bedrevet forskning inden for kardiologi, og har et godt udsyn og er
nysgerrig på det, der sker i omverdenen.



Har formået at skabe et godt netværk inden for specialet.
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Yderligere information

Tidsplan


Ansøgningsfrist 10.08.2022



Udvælgelsesmøde 15.08.2022



Første samtale 18.08.2022



Anden samtale 29.08.2022



Tiltrædelse 01.10.22

Samtaleudvalg og vilkår


Lægefaglig vicedirektør Peder
Fabricius



Cheflæge Christian Christiansen



Chefsygeplejeske Else Dueled



Ledende overlæge Peer Grande



Funktionsansvarlig overlæge
Lisbeth Tingsted Andersen,



Oversygeplejerske Kenneth Østen



Ledende lægesekretær Trine Luise
Rasmussen



Overlæge, TR for FAS Jan Hansen



Kursusreservelæge Frederik
Dalgaard



Arbejdssted: Nykøbing F. Sygehus,
Medicinsk Afdeling, Afsnit for hjerteog karsygdomme



Løn efter gældende overenskomst



Uddybende information


Se her for: Strategi for Nykøbing F. Sygehus - Region Sjælland
(regionsjaelland.dk)



Læs mere om: Medicinsk Afdeling, Nykøbing Falster Sygehus - Region
Sjælland (regionsjaelland.dk)



Kontaktoplysninger
Cheflæge Christian Christiansen

Konsulent Joy Torpdahl

T: +45 4019 8476

T: +45 5044 1646

E: chchris@regionsjaelland.dk

E: joy.torpdahl@mercuriurval.com

Om at arbejde hos os: http://www.komsydpaa.dk/vil-du-arbejde-hosos/laege/afdelinger/intern-medicin/




Om pendlerbussen: http://www.komsydpaa.dk/det-

Koordinator Lene Boesgaard

praktiske/transport/kom-sovende-pa-arbejde/

T: +45 5076 1205

Om sygehusboliger: www.sygehusboliger.dk

E: lene.boesgaard@mercuriurval.com

