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Tiltrædelse

Tiltrædelse: Snarest muligt.



Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Christina Bjørn
Telefon 20 58 35 21
MUUSMANN
Adm. direktør Lars Muusmann
Telefon 40 76 72 27

Der henvises til Sydvestjysk Sygehus’ hjemmeside:
www.sydvestjysksygehus.dk
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Kort om Sydvestjysk Sygehus
Sydvestjysk Sygehus er et akutsygehus, der dækker det sydvestjyske område i Region Syddanmark. Sygehuset ledes af en direktion, som består af lægefaglig direktør Anna-Marie Bloch Münster, sygeplejefaglig direktør Susanne Lauth og administrerende sygehusdirektør Per Busk. Direktionen har fysisk til huse i Esbjerg.
Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets bedste sygehuse. Sygehuset er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, som arbejder for at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med
sygehuset.
Sygehuset behandler patienter inden for næsten alle specialer og har 3.000 medarbejdere. Der
er årligt ca. 33.000 indlæggelser og 390.000 ambulante besøg.
Der er stor fokus på til stadighed at sikre højeste faglige kvalitet, herunder med prioritering af
udviklings- og forskningsaktiviteter.
Dialog, anerkendelse og uddannelse er nøgleord, når det gælder udviklingen af medarbejdernes
kompetencer.
Sygehuset har stor uddannelsesaktivitet, herunder med uddannelse af læger, sygeplejersker, radiografer, social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter og lægesekretærer.
Sydvestjysk Sygehus har udarbejdet en strategi for 2017-2021, hvor den fælles vision er: Vi vil
være et effektivt sygehus med tilfredse patienter. Dette opnås ved at:
Stræbe efter balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling i hele sygehuset og i samarbejde med regionen.
Have fælles retning mod de samme mål.
Forbedre vores indsatser kontinuerligt, så der skabes værdi og kvalitet for patienten.
Arbejde på, at patienter og borgere ser Sydvestjysk Sygehus som deres sygehus. Vi vil fokusere på, at patienter og borgere oplever tilgængelighed, høj service og kvalitet.
Bibeholde sygehuset som en attraktiv arbejdsplads, der kan tiltrække og fastholde kompetente medarbejdere, og som arbejder bevidst på et godt og sundt arbejdsmiljø. En arbejdsplads, hvor medarbejderne er stolte af at være ansat.
Sydvestjysk Sygehus’ ydelser bygger på værdierne åbenhed, ansvarlighed, professionalisme, udvikling og respekt.
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Sygehuset består af en række afdelinger og funktioner, som ses nedenfor.
Afdeling for Operation og Anæstesiologi

Medicinsk Afsnit Grindsted

Arbejdsmedicinsk Afdeling

Medicinsk Ambulatorium

Børne- og Ungeafdelingen

Nefrologisk Afsnit

Dagkirurgisk Center

Neurologisk Afdeling

Endokrinologisk Afsnit

Neurorehabiliteringen

Fælles Akutmodtagelse

Onkologisk Afdeling

Gastroenterologisk Afsnit

Ortopædkirurgisk Afdeling

Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling

Palliativt Team

Hjertemedicinsk Afsnit

Reumatologisk Afsnit

Hæmatologisk Afsnit

Radiologisk og Nuklearmedicinsk Afdeling

Kirurgisk Afdeling

Terapiafdelingen

Kliniske diætister

Urologisk Afdeling

Klinisk Diagnostisk Afdeling

Veneklinikken

Kæbekirurgisk Afdeling

Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling

Lungemedicinsk Afsnit

Administration

Om Børne- og Ungeafdelingen
Aktiviteterne i Børne- og Ungeafdelingen baserer sig på sig på hospitalets værdigrundlag samt
fire yderligere værdier:
Vi viser respekt for det enkelte menneske
Vi ser ligeværdighed som udgangspunktet for enhver kommunikation mellem patient og personale
Vi vil styrke forældrene i at drage omsorg for deres barn
Vi vil være engagerede i patienten, både fagligt og personligt.
Børne- og Ungeafdelingen er en velfungerende afdeling med dygtige, engagerede, positive og
fremsynede kolleger. Afdelingen har plads til 22 børn og unge i alderen 0-18 år, og der modtages
årligt 4.000 børn. Der indlægges årligt 600 børn på neonatalafsnittet, og afdelingen har specialeopdelt ambulatorium med ca. 14.000 besøg årligt. Afdelingen har regionsfunktion inden for neonatologi og neuropædiatri.
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Børne- og Ungeafdelingen har 24 læger og prioriterer uddannelse højt, både for de medicinstuderende og for yngre og erfarne læger. Afdelingen modtog i 2018 yngre pædiateres uddannelsespris, og i 2022 vil medicinstuderende kunne begynde på deres kandidatuddannelse i afdelingen. Den specialeansvarlige overlæge vil få en central rolle i at varetage denne opgave.
Der er en god kultur i afdelingen, hvor fokus er på at levere høj kvalitet, løbende udvikling af
kompetencer og konstruktivt samspil i løsningen af opgaver.
Afdelingen har en god og sund økonomi.

Opgaven som specialeansvarlig overlæge i neonatalafsnittet
Den specialeansvarlige overlæge har ansvaret for at sikre høj lægefaglighed i afsnittet, herunder
udarbejdelse af instrukser og oplæring af læger og i nogen grad øvrige faggrupper. Den specialeansvarlige overlæge skal medvirke til at fastholde og udvikle kvaliteten i afdelingens ydelser.
Stillingen som specialeansvarlig overlæge til neonatalafsnittet er en prioriteret opnormering som
afspejler sygehusets ambition om at være blandt de bedste.
Den specialeansvarlige overlæge skal kunne varetage al akutbehandling, inklusive intubation, af
neonatale børn.
Den specialeansvarlige overlæge i neonatologi varetager opgaven som teamleder for det neonatale team i Børne- og Ungeambulatoriet.
Børne- og Ungeafdelingen har et godt og tæt samarbejde med afdelingsledelsen på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling omkring driften af Mor-Barn Centret, som har 13 neonatale pladser,
hvor nyfødte fra uge 28+0 indlægges. Den specialeansvarlige overlæge i neonatologi har det lægefaglige ansvar for behandlingen af de nyfødte og spiller desuden en vigtig rolle i forhold til at
bibeholde og udvikle det gode tværfaglige samarbejde mellem afdelingerne.
Der vil være mulighed for, efter aftale, at den specialeansvarlige overlæge kan indgå i det 10-skiftede bagvagtslag.
Der vil være mulighed for, at stillingen etableres i kombination med et klinisk forskningslektorat.

Personlige egenskaber
Den specialeansvarlige overlæge skal være engageret og ambitiøs og vil spille en vigtig rolle i den
fortsatte udvikling af afdelingen.
Den specialeansvarlige overlæge skal være udviklingsorienteret og bidrage til at styrke forskningsaktiviteterne i afdelingen.
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Det er vigtigt, at den specialeansvarlige overlæge er en dygtig kommunikator og via sin faglighed
og personlige egenskaber kan motivere og engagere det øvrige personale.
Den specialeansvarlige overlæge skal være en dygtig organisator og på en overbevisende måde
”få ting til at ske”.
Det er endvidere vigtigt, at den specialeansvarlige overlæge på en naturlig, åben og overbevisende måde tager ansvar og går forrest i den faglige udvikling.
Esbjerg har oprettet funktionen Tilflytterservice, som kan hjælpe med afklaring af spørgsmål om
job (til partner/ægtefælle), overblik over børnepasnings- og skoletilbud, etablering af netværk
for nye borgere og introduktion til egnens mange fritidsaktiviteter.

Uddannelse og tidligere beskæftigelse
Stillingen ønskes besat med en overlægekvalificeret speciallæge med subspecialisering i neonatologi.

Andet
Ansøger vil blive bedømt ud fra de syv lægeroller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Ansøgningen skal
være udformet, så det er muligt at vurdere kompetencer og kvalifikationer inden for disse roller.
Ansøgning skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og kopi
af relevante publikationer.
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