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 Opdragsgiver Nykøbing F. Sygehus 

 
 Adresse Fjordvej 15 
   4800 Nykøbing F 
   Tlf. 56 51 60 00 

 
 Stilling Kvalitetschef 
 
 Refererer til Stabschefen 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse sker efter gældende overenskomst 
  Tiltrædelse: 1. juni 2020  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
    Stabschef Michael Værnhøj Jørgensen, tlf. 20 90 37 53 
    eller 

Partner hos MUUSMANN, Mia Fruergaard, tlf. 21 29 70 79 
 

  Der henvises til sygehusets hjemmesider for henholdsvis 
patienter og kommende medarbejdere: 

  https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/nykoebingfsy-
gehus/Sider/default.aspx 

 
  http://www.komsydpaa.dk/ 
 

 
 Ansøgningsfrist Søndag den 5. april 2020 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere sig, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra: 

 
  1. samtaler: Onsdag den 15. april 2020 
  Test: Fredag den 17. april 2020 
   2. samtaler: Tirsdag den 28. april 2020 
 
   Det afholdes samtaler på Nykøbing F. Sygehus.  
   Testforløb afvikles hos MUUSMANN, Palægade 3, 1261 

København K.   
 

  

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/nykoebingfsygehus/Sider/default.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/nykoebingfsygehus/Sider/default.aspx
http://www.komsydpaa.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Nykøbing Falster Sygehus 

Smukt beliggende ved Guldborgsund i Nykøbing Falster finder du Region Sjællands sydligste belig-
gende akutsygehus. Sygehuset spiller en meget vigtig rolle for borgerne i området på grund af af-
standen til andre behandlingsmuligheder.  

Sygehuset er i juni 2011 blevet fysisk udvidet med en ny Akutafdeling. I 2018 er der foretaget en 
bygningsmæssig udvidelse med fire nye sengeafsnit. Bl.a. et nyt Intensivafsnit og to nye sengeaf-
snit til henholdsvis hjerte/kar og mave/tarm.  Regionsrådet har den 2. marts 2020 godkendt en 
yderligere udbygning af Nykøbing F. Sygehus, hvor der inden for de næste 4-5 år bygges et nyt 
sengetårn med 162 en-sengs-stuer. Senere følger en ny bygning med bl.a. rum til CT-scanner til 
Akutafdelingen og to nye operationsstuer.   

Der er i dag 236 senge til indlagte patienter, samt 32 senge til kortere indlæggelser i Akutafdelin-
gen. Sygehuset har derudover en stor ambulant aktivitet. 

Sygehuset er kendetegnet ved en flad ledelsesstruktur med korte beslutningsveje og medbestem-
melse. Eksempelvis deltager kvalitetschefen og de øvrige enhedschefer sammen med stabsche-
fen i direktionsmøderne.  

På Nykøbing F. Sygehus er forskning prioriteret højt på tværs af alle afdelinger. Forskningen fore-
går i samarbejde med andre forskningsinstitutioner i Danmark og med forskere fra både ind- og 
udland.  

Sygehuset er desuden et stort uddannelsessted for mange forskellige faggrupper. Fra læge- og 
sygeplejerskestuderende til social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergotera-
peuter, radiografer, lægesekretærer, reddere, serviceassistenter m.fl. 

Der er igangsat en lang række initiativer, som skal sikre, at sygehuset er en attraktiv arbejdsplads 
– både i forhold til de fysiske rammer, services til personalet og de uddannelsesmuligheder, syge-
huset tilbyder. Læs mere herom på hjemmesiden http://www.komsydpaa.dk. 

 

 

http://www.komsydpaa.dk/
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Organisation og ledelse 

Nykøbing F. Sygehus ledes af en direktion bestående af sygehusdirektør Ricco Dyhr, sygeplejefag-
lig vicedirektør Inge Paamejer og lægefaglig vicedirektør Thomas Houe. 

Sygehuset har otte specialer med selvstændig afdelingsledelse. Dertil kommer en driftsafdeling.  

Sygehusledelsen og de kliniske afdelinger understøttes af en stab bestående af tre afdelinger: Sy-
gehusledelsens sekretariat, Økonomi og Plan og Kvalitet, Udvikling og Sundhedsteknologi. Kvali-
tetschefen leder sidstnævnte afdeling med reference til stabschefen.  

 

 

Strategi og udvikling 

Nykøbing F. Sygehus er i konstant udvikling både fagligt, organisatorisk og i forhold til de fysiske 
rammer.  

Sygehuset har særligt fokus på: 

▪ Sygehuset som den gode arbejdsplads 
▪ At videreudvikle den faglige kvalitet   
▪ At patienterne har en oplevelse af stor lydhørhed og medinddragelse 
▪ Udvikling af nye organisations- og samarbejdsformer 

 

Specialister i akutte og kroniske sygdomme 
Sygehuset udvikler sig frem mod 2024 i tråd med regionens sygehusplan. Nykøbing F. Sygehus 
skal være specialiseret i at varetage de akutte og kroniske sygdomme, som patienterne i nærom-
rådet fejler. Opgaverne skal løses på tværs af traditionelle grænser og på en sådan måde, at de 
samlede ressourcer anvendes bedst muligt.  

Organisationsdiagram pr. 1. marts 2020 
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Specialisering i fællesskab 
Faglig specialisering og udvikling skal på Nykøbing F. Sygehus gå hånd i hånd med tæt samarbejde 
og gensidig hjælp mellem alle specialer og faggrupper på sygehuset. Samtidig skal det nære sam-
arbejde med kommuner, praktiserende læger og andre sygehuse fortsat udvikles og styrkes. På 
det grundlag skal Nykøbing F. Sygehus videreudvikles som et attraktivt og moderne akutsygehus, 
hvor høj kvalitet og kontinuitet for den enkelte patient er i højsædet.  

Nykøbing F. Sygehus vil både være borgernes naturlige førstevalg og en eftertragtet arbejdsplads 
for ansatte og studerende. Derfor arbejder sygehuset ud fra en arbejdskultur og patientoplevelse, 
som er kendetegnet af tre "Pas på’er”: 

• Vi passer på patienterne 
• Vi passer på hinanden  
• Vi passer på økonomien 

 
Patienten skal være i centrum og opleve tilgængelighed, forståelse, klar information og opfølg-
ning. Patientforløbene skal tilrettelægges med respekt for både patienten og de pårørende. 

Nykøbing F. Sygehus arbejder hårdt på at rekruttere dygtige medarbejdere og satser på klinisk un-
dervisning af høj faglig standard kombineret med en forskningskultur, der inddrager samtlige 
medarbejdere. 

Kvalitet, Udvikling og Sundhedsteknologi 

Afdelingen understøtter sygehusledelsen, afdelingsledelserne og medarbejderne i arbejdet med 
kvalitetsudvikling, uddannelse og sundhedsteknologi. Afdelingen består af ni højt specialiserede 
og engagerede medarbejdere.  

Kvalitetsteamet understøtter de kliniske afdelingers arbejde med kvalitetsudvikling og patientsik-
kerhed og sikrer koordinering og udvikling af frivilligheds- og e-hospitalsområdet.  
Afdelingen har udviklet en ny kvalitetsmodel for Nykøbing F. Sygehus, som skal bidrage til ydelser 
af høj faglig kvalitet, øget tilfredshed og tryghed for patienterne. Den nye kvalitetsmodel skal im-
plementeres i 2020.  

Nykøbing F. Sygehus har fokus på at skabe værdi for patienterne gennem øget patient/pårørende-
inddragelse og individualiserede tilgange. Kvalitetsteamet arbejder for at fremme en høj grad af 
robusthed i arbejdet med patientsikkerhed, hvor der drages læring af succeser og fejl og af hinan-
den med en parathed til at foretage forebyggende handlinger. 

Du kan se kvalitetsmodellen her:  
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Uddannelsesteamet varetager koordinering af alle uddannelsessøgende på Nykøbing F. Sygehus. 
Der er ca. 500 studieforløb om året på sygehuset. Uddannelsesteamet gennemfører uddannelses-
relaterede projekter og sidder med i regionale og nationale beslutningsfora i forhold til uddannel-
sesreformer, dimensionering mv. Teamet er bindeled mellem de kliniske afdelingers uddannelses-
ansvarlige undervisere og staben/ledelsen. 

Teamet omkring Sundhedsplatformen varetager koordinering af aktiviteter i forbindelse med fort-
sat implementering og udvikling af Sundhedsplatformen.  

Afdelingen er velfungerende og har et godt samspil med klinikken. Ligeledes er der gode samar-
bejdsrelationer til sygehusets forskningsenhed med fortsat potentiale for konkrete samarbejder.  

Kvalitetschefens funktioner og opgaver 

Kvalitetschefen leder afdelingen Kvalitet, Udvikling og Sundhedsteknologi og har ansvaret for af-
delingens drift og udvikling, herunder afdelingens bistand til sygehusledelsen, afdelingsledelser 
og andre relevante interne aktører.  

Som kvalitetschef bliver du en drivende kraft i den fortsatte udvikling af faglig, patientoplevet og 
organisatorisk kvalitet på Nykøbing F. Sygehus – og for udvikling af sygehuset som attraktivt ud-
dannelsessted. Du skal også bidrage til, at sygehuset er på forkant med anvendelse af sundheds-
teknologi.  

Du skal understøtte sygehusets og afdelingernes arbejde med at leve op til lovgivning, regler, ret-
ningslinjer og fælles målsætninger og samtidig understøtte afdelingernes egne initiativer indenfor 
kvalitetsudvikling mv.  

Du bliver en vigtig sparringspartner for direktionen indenfor dine ansvarsområder. Ligeledes kom-
mer du til at repræsentere afdelingen og sygehuset i diverse mødefora på sygehuset og i regionalt 
regi.  

Kvalitetschefen indgår i stabens chefgruppe, der er omdrejningspunkt for stabens drift. Du skal 
bidrage til et tæt samspil med henblik på prioritering, koordinering, gensidig sparring og udvikling 
af nye løsninger. 

Kvalitetschefens vigtigste ansvarsområder er at: 

▪ Sætte retning og sikre konkrete resultater i sygehusets arbejde med kvalitet, uddannelse 
og sundhedsteknologi   

▪ Være garant for sparring og rådgivning på højt fagligt niveau til sygehusledelsen, afdelings-
ledelser og medarbejdere på afdelingens fagområder 

▪ Sikre et fortsat godt samspil med de kliniske afdelinger, herunder engagere, motivere og 
skabe rammerne for et systematisk arbejde med forbedringer til gavn for patienterne 

▪ Udøve personaleledelse af afdelingens medarbejdere med fokus på at sikre et fortsat højt 
fagligt niveau, tværgående samspil og trivsel 

▪ Indgå som en konstruktiv og helhedsorienteret medspiller i sygehusledelsens samlede stab 

▪ Etablere og udvikle relevante eksterne samarbejder, f.eks. med uddannelsesinstitutioner 

▪ Sikre optimal ressourceanvendelse i afdelingens og sygehusets arbejde med kvalitet, ud-
dannelse og sundhedsteknologi 
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Aktuelle opgaver  

Afdelingen for kvalitet, uddannelse og sundhedsteknologi er blevet etableret ved en fusion af tidli-
gere selvstændige afdelinger i foråret 2018. Der skal fortsat arbejdes med, at afdelingen fungerer 
som en samlet enhed. Det indebærer blandt andet, at kvalitetschefen sikrer tværgående koordi-
nering og prioritering, fælles overblik og struktur på opgaveløsningen. Der kan med fordel arbejdes 
med den interne organisering af opgaveløsningen.  

Ligeledes er det vigtigt, at kvalitetschefen sikrer et højt informationsniveau, således at medarbej-
derne er opdaterede om vigtige beslutninger og dagsordner - regionalt, på sygehuset og i klinik-
ken. Fundamentet for udvikling af afdelingen er godt i form af fagligt dygtige medarbejdere og en 
positiv stemning.  

Afdelingen har udviklet en ny kvalitetsmodel, som er blevet nationalt kendt og efterspurgt. Den 
kommende kvalitetschef skal samarbejde tæt med projektlederen om implementering af modellen 
og dermed understøtte et systematisk arbejde med kvalitet på sygehuset.   

Sygehuset har et patientsikkerhedsråd med den lægefaglige vicedirektør som formand. Den kom-
mende kvalitetschef får en vigtig opgave med at understøtte dette råds arbejde. Det indebærer 
blandt andet at sikre fremdrift og implementering af nye arbejdsgange i et patientsikkerhedsper-
spektiv. Rådets hovedfokus i 2020 er mortalitet og heraf affødte indsatser.  

Nykøbing F. Sygehus har fokus på at skabe gode rammer for uddannelse på alle niveauer. Sygehu-
set har ry for, at de studerende føler sig velkomne, og de enkelte afsnit gør meget for, at de stude-
rende inkluderes i arbejdsfællesskabet. Sygehuset får f.eks. rigtig gode uddannelsesevalueringer 
fra læger. Den kommende kvalitetschef skal sikre, at det også fremadrettet forholder sig sådan.  

Antallet af sygeplejestuderende er stigende. Det kalder på nytænkning af sygehusets håndtering 
af uddannelsesopgaven. Ligeledes er der et ønske om at styrke de postgraduate uddannelsestil-
bud for både læger og sygeplejersker.  

På det sundhedsteknologiske område vurderes der at være muligheder for at etablere innovati-
onssamarbejder med private virksomheder. Disse muligheder forventes kvalitetschefen at være 
en del af. 

Sundhedsplatformens drift og udvikling sker i et tæt samarbejde mellem kvalitetschefen og de an-
satte medarbejdere i afdelingen. Bl.a. har sygehuset et indsatsteam, som hjælper de kliniske afde-
linger med løsning af aktuelle problemstillinger. 

Kvalitetschefens kvalifikationer og kompetencer 

Vi søger en chef, der vil tilgå opgaven med udvikling af kvalitet, uddannelse og sundhedsteknologi 
på Nykøbing F. Sygehus med faglig indsigt og stort engagement. Du skal brænde for at gøre en 
positiv forskel for patienterne og for at være med til at forme fremtidens sundhedsvæsen med 
patienten som partner.   

Kvalitetschefen skal kunne håndtere en bred opgaveportefølje med mange opdragsgivere. Du 
skal derfor formå at skabe overblik, tværgående sammenhæng og prioritere i tæt samspil med 
sygehusledelsen, stabschefen og dine chefkolleger i staben.  

Med henblik på at sikre fremsynet udvikling skal du være i stand til at identificere udviklingsten-
denser på dine fagområder og være åben overfor at afprøve nye tilgange. Ligeledes er det særde-
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les vigtigt, at du formår at omsætte ideer og beslutninger og skabe konkrete resultater i kon-
struktivt samspil med de kliniske afdelinger og andre relevante aktører. Det forudsætter gen-
nemslagskraft i balance med at møde samarbejdspartnere respektfuldt, lyttende og fleksibelt.  

Den rette kandidat har gode kommunikative kompetencer. Du skal være i stand til at oversætte 
visioner og mål, så budskabet opleves relevant for målgruppen. Din formidlingsform skal være en-
gagerende og motiverende.  

Stillingen som kvalitetschef indebærer mange samarbejdsflader. Det er vigtigt, at du agerer op-
søgende og formår at etablere tillidsfulde relationer. Som person skal du gerne fremstå tillids-
vækkende og med naturlig autoritet.    

Vi forventer, at du har politisk tæft som forudsætning for at navigere smidigt i en politisk styret 
organisation.  

Du skal være en dygtig personaleleder med en delegerende, støttende og coachende ledelsesstil, 
der sikrer, at medarbejdernes kompetencer sættes relevant i spil. Du skal formå at strukturere, 
facilitere og organisere opgaveløsningen på en hensigtsmæssig måde.  

Det er en forudsætning, at du er i besiddelse af gode analytiske kompetencer og evner at arbejde 
systematisk og databaseret. Du skal være indstillet på at deltage i konkret sagsbehandling. 

Den kommende kvalitetschef skal have indgående kendskab til sundhedsvæsnet og rammer og 
vilkår for kliniske afdelinger på et akutsygehus. Derudover skal du have erfaring med kvalitetsar-
bejde. En sundhedsfaglig baggrund er en klar fordel, men ikke en betingelse.  

Det er vigtigt, at du har indsigt i lovgivningen på dine fagområder – alternativt skal du have inte-
resse og forudsætninger for at tilegne dig den nødvendige indsigt.  

Ledelseserfaring er en fordel. Vi er imidlertid også åbne overfor en kandidat med mindre ledel-
seserfaring, såfremt du har interesse og talent for ledelse. Vi forventer, at du har selvindsigt og 
formår at reflektere over din ledelsespraksis.   

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 


