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 Opdragsgiver Psykiatrisk Center København 
 

 

 Adresse Administration 
Gentofte Hospitalsvej 15, 4. sal 
2900 Hellerup 
Tlf. 38 65 00 00 

 
 Stilling Klinikchef 
 
 
 Refererer til Centerchefen 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker med udgangspunkt i aftalen for 

lægelige chefer og rammeaftale med FAS. 
 
Tiltrædelse: Snarest muligt. 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Centerchef Line Duelund Nielsen 
  Tlf. 40 18 34 66 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN A/S 

Tlf. 40 76 72 27 
 
  Der henvises til Region Hovedstadens Psykiatris 

Hjemmeside: https://www.psykiatri-regionh.dk/ 
 
 
 Ansøgningsfrist Fredag den 2. oktober 2020 kl. 23.59 
  Søg stillingen på www@muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Onsdag den 7. oktober 2020 
  Test: Fredag den 9. oktober 2020 

     2. samtaler Onsdag den 21. oktober 2020 

 

 

https://www.psykiatri-regionh.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Region Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstadens Psykiatri blev dannet i 2007, hvor den psykiatriske behandling blev samlet i ét 
hospital, der er Danmarks største psykiatrihospital med et samlet budget på ca. 3,5 mia. kr. i 2019. 
Hospitalets ca. 5.000 ledere og medarbejdere behandler hvert år over 50.000 borgere. Det svarer til 
omtrent 40 procent af den samlede psykiatriske behandling i Danmark. Behandlingen foregår på 
regionens psykiatriske centre, i døgnafsnit, dagafsnit og ambulatorier.  

Region Hovedstadens Psykiatri er en del af Region Hovedstaden, som har til opgave: 

▪ At drive hospitaler og forskning samt administrere praksisområdet 
▪ At drive handicaptilbud og løse opgaver inden for miljø 
▪ At samarbejde med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse. 

 
Region Hovedstadens Psykiatri har som ét samlet hospital ansvaret for regionens ydelser på 
psykiatriområdet. Den vigtigste kerneopgave er behandling og pleje af borgere med psykisk sygdom.  

En sammenhængende psykiatri giver mulighed for overordnede prioriteringer og sikring af ensartede 
tilbud i hele regionen, ligesom den faglige kompetence samles. Endelig giver konstruktionen 
mulighed for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne.  

Psykiatriens samlede organisation, der rummer en struktur med ni centre, fremgår af diagrammet 
nedenfor: 

 

Læs mere om Region Hovedstadens psykiatriske organisation her: https://www.psykiatri-
regionh.dk/om-hospitalet/organisation/om-region-hovedstadens-psykiatri/Sider/default.aspx. 

 

https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/organisation/om-region-hovedstadens-psykiatri/Sider/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/organisation/om-region-hovedstadens-psykiatri/Sider/default.aspx
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Hospitalet ledes af en direktion, der er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed inden for 
patientbehandling, forskning og uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Direktionen 
fastlægger og koordinerer de overordnede strategiske indsatser og har dermed det endelige ansvar 
for at prioritere og udvælge aktiviteter i forbindelse med den årlige budgetlægning og årsplanen. 
Direktionen består af: 

▪ Hospitalsdirektør Martin Lund 
▪ Vicedirektør Anne Hertz 
▪ Vicedirektør Ida Hageman 

 
Hospitalet understøttes af stabsfunktioner, der samtidig sikrer den tværgående koordination: 

▪ Sekretariatsafdelingen 
▪ HR Afdelingen 
▪ Kvalitets- og Forbedringsafdelingen 
▪ Patientlogistik- og Dataafdelingen 
▪ Projekt- og Driftsafdelingen 
▪ Økonomi- og Organisationsafdelingen 

 
Ansvaret for den daglige drift og behandling af patienterne er placeret hos centerledelserne i de ni 
centre, der består af en centerchef, klinikchefer og udviklingschefer. Bemandingen afhænger af 
centrenes størrelse. 

På Psykiatrisk Center København består centerledelsen af: 

▪ Centerchef Line Duelund Nielsen 
▪ Klinikchef (vakant) og Udviklingschef Pia Linda Døssing, Afd. Rigshospitalet og Frederiksberg  
▪ Klinikchef Birte Smidt og Udviklingschef Charlotte Pelch, Ambulatorier  
▪ Klinikchef Lone Baandrup og Udviklingschef Kristina Schwartz, Afd. Bispebjerg og Gentofte 
▪ Administrationschef Kristina Stenbæk 
▪ Kvalitets- og forbedringschef Marthin Rosenkrantz Nielsen 

 

Centerchefen har det endelige ledelsesansvar for centret, refererer til direktionen og er medlem af 
hospitalsledelsen. Centerchefen indgår således i tværgående udviklingsopgaver i Region 
Hovedstadens Psykiatri. 

Klinikcheferne har ansvar for den lægefaglige og psykologfaglige behandling og for det samlede 
diagnostiske behandlingsmiljø samt for patientforløbene i samarbejde med udviklingscheferne. 
Klinikcheferne refererer til centerchefen. 

Udviklingscheferne har ansvar for sygeplejeområdet, for patientforløb i samarbejde med 
klinikcheferne og en række tværfaglige områder. Udviklingscheferne refererer til centerchefen. 

Klinikcheferne og udviklingscheferne bistår hinanden i varetagelsen af en række funktioner. 
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Visioner 

Visionerne for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden sætter fokus på den strategi, som 
Regionsrådet har vedtaget for psykiatriens overordnede udvikling, og i hvilken retning, psykiatrien 
skal bevæge sig de kommende år.  

Region Hovedstaden ønsker, at endnu flere mennesker med psykisk sygdom bliver helbredt, samt at 
forskning styrkes med henblik på at udvikle nye behandlingsmetoder, som kan anvendes i den 
medicinske og terapeutiske behandling og hermed øge livskvaliteten for de patienter, som Region 
Hovedstadens Psykiatri hvert år tager imod.  

 

Psykiatrisk Center København 

Psykiatrisk Center København er Danmarks største psykiatriske center. Centret er kendt for at være i 
front nye behandlingstilbud, som bl.a. udspringer af centrets anerkendte forskningsaktivitet.  

Centret arbejder ud fra en recovery-orienteret tilgang med patienten i centrum, og med et stærkt 
fokus på at forebygge brugen af tvang. Økonomien er konsolideret, udrednings- og behandlingsretten 
overholdes, og centret er langt i arbejdet med at udvikle en forbedringskultur.  

I 2017 blev Psykiatrisk Center København og Psykiatrisk Center Frederiksberg fusioneret til ét center. 

Centret undersøger og behandler voksne psykiatriske patienter inden for de almenpsykiatriske 
områder og dækker geografisk store dele af København fra Nordvest til Christianshavn, og fra 
Østerbro til København C, samt Frederiksberg. Samlet udgør patientunderlaget ca. 450.000 borgere. 

Psykiatrisk Center København har: 

▪ 253 sengepladser fordelt på akutmodtagelse, intensive afsnit, åbne afsnit samt specialafsnit. 
▪ Ca. 190.000 ambulante besøg årligt samt 48.000 øvrige ambulante ydelser 
▪ Ca. 7.500 henvendelser i akutmodtagelsen årligt 
▪ 950 årsværk (fuldtidsstillinger) 
▪ (Et årligt budget på ca. 600 mio. kr.) 

 
Psykiatrisk Center København behandler mennesker med skizofreni, andre psykoser, depression, 
mani, neuropsykiatriske lidelser, personlighedsforstyrrelser mv. Herudover varetager centret en 
række specialområder: Affektive lidelser, Sexologi, Angst, OCD, Neuropsykiatri, herunder psykiatrisk 
vurdering ved epilepsikirurgi, Psykoterapi, Ældrepsykiatri og Militærpsykiatri. 

Forskning er højt prioriteret på Psykiatrisk Center København og centret rummer en stor, alsidig 
forskningsenhed fordelt på to matrikler. Derudover er Dansk Psykiatrisk Forskeruddannelses-
program, som hører under det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Københavns Universitet, 
hjemmehørende på Psykiatrisk Center København.  

Psykiatrisk Center København har en særlig kompetence inden for krise- og katastrofepsykiatri, og 
koordinerer indsatsen ved større hændelser i regionen samt ved udsendelse til udlandet fra 
Sundhedsstyrelsen. Det landsdækkende katastrofeberedskab udgår ligeledes fra centret. 
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Ny Psykiatri Bispebjerg 

Psykiatrisk Center København flytter over de kommende år ind i helt nye rammer på Bispebjerg 
Bakke.  

Centret er i dag fordelt på flere adresser i Københavnsområdet, og med det nye byggeri vil Psykiatrisk 
Center København i etaper samle akutmodtagelse, sengeafsnit, ECT-klinik og uddannelsesfaciliteter i 
attraktive og moderne rammer for psykiatriens patienter. 

Visionen for Ny Psykiatri Bispebjerg er at lade arkitekturen skabe de optimale fysiske betingelser for 
en god behandling af mennesker med en psykisk sygdom. Patienterne vil i det nye byggeri blandt 
andet få egen sengestue, forskellige aktivitetsmuligheder, gårdhaver og masser af dagslys. 

Udover nybyggeriet omfatter Ny Psykiatri Bispebjerg også renovering af eksisterende bygninger på 
Bispebjerg Bakke, hvor bl.a. ambulatorier og forskningsenheder vil blive samlet tæt på centrets 
nybyggeri. 

Planlægningen, forberedelsen og indflytningen sker etapevis over de kommende år frem til 2025. 1. 
etape tages i brug 1.2.2022, hvor akutfunktionerne og de intensive afsnit fra Rigshospitalet samles på 
Bispebjerg, mens de åbne afsnit, forskning og ambulatorier fra Rigshospitalet flytter til 
Frederiksberg. 2. etape forventes ibrugtaget i 2024, hvor sengeafsnit fra Frederiksberg og Gentofte 
flytter til Bispebjerg. I forlængelse heraf samles forskning og specialambulatorier i 2025 på 
Bispebjerg. I 3. etape, som endnu ikke er planlagt, samles alle sengeafsnit på Bispebjerg.  

 

Opgaven 

Klinikchefen indgår i det strategiske (sam-)arbejde i centerledelsen og løfter indsatser på tværs af 
centret.  

Klinikchefen er i tæt samspil med udviklingschefen ansvarlig for ledelsen af sengeafsnittene på 
Frederiksberg og Rigshospitalet. Klinikchefen har således det overordnede lægefaglige 
behandlingsansvar for sengeafsnittene på Frederiksberg og Rigshospitalet; 5 åbne afsnit, 5 lukkede 
afsnit, samt et lukket ældrepsykiatrisk afsnit. 

Klinikchefen indgår desuden i forskellige tværgående fora i Region Hovedstadens Psykiatri, som bl.a. 
kan omhandle kvalitetssikring, forskning og udvikling. Klinikchefen kan også deltage i nationale fora. 

Centerledelsen skal omsætte de politiske og strategiske målsætninger til handling og derigennem 
bidrage til, at centret når sine mål og at årsaftalen realiseres. Klinikchefen har, som en del af 
centerledelsen, medansvar for driften og for den løbende organisatoriske udvikling. Et centralt 
fokusområde er forebyggelse af tvang og øget inddragelse af patienterne og deres netværk. 

Klinikchefen bliver ansvarlig for patientforløb og lægelig behandling på sit område samt for den 
faglige videreudvikling af patientbehandlingen, herunder at understøtte og facilitere forskning samt 
de lægelige grund- og videreuddannelser.     

Klinikchefen er sammen med udviklingschefen ansvarlig for at udvikle ledelsessamarbejdet med 
afsnitsledelserne og gennem involvering af afsnitsledelserne indfri centrets ambitioner og mål, bl.a. 
gennem årsaftaler for de enkelte afsnit.  
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Det er væsentligt, at alle medarbejderne opfatter sig som en samlet gruppe, og at det tværfaglige 
samarbejde i centret udbygges og videreudvikles. I den forbindelse skal der arbejdes med fortsat 
udvikling af arbejdsmiljøet, så kompetente medarbejdere ønsker at arbejde og uddanne sig i centret. 
 
Forberedelse og gennemførelse af den etapevise fysiske og organisatoriske samling på Bispebjerg er 
og bliver en vigtig opgave for centerledelsen de kommende år. Klinikchefen skal bidrage til at 
realisere potentialet for at opnå faglig synergi, kvalitetsudvikling og effektive og sammenhængende 
patientforløb i det ambitiøse og moderne hospitalsbyggeri. 
 
Indflytningen skal planlægges og gennemføres på en måde, som skaber størst mulig tryghed for 
personalet og for patienter og pårørende. I samme periode skal klinikchefen være med til at sikre, at 
Psykiatrisk Center København leverer de aftalte resultater og vedvarende opfylder kravene i 
lovgivningen om behandling, nationale retningslinjer samt regionale og lokale vejledninger. 
 
Opgaven med at udvikle og fastholde medarbejdere, bidrage til at sikre en velfungerende og attraktiv 
arbejdsplads med fokus på kvalitet og faglig udvikling, forventes i løbet af de kommende år at kræve 
særlig ledelsesmæssig opmærksomhed, klar kommunikation og løbende vurderinger og 
beslutningstagning. Forløbet er/bliver spændende og lærerigt for hele organisationen og ikke mindst 
for den nye klinikchef. 
 
Kommunikation og formidling af resultater er en vigtig opgave, som skal medvirke til at synliggøre 
Psykiatrisk Center København som en dynamisk og attraktiv arbejdsplads såvel som at sikre, at 
centret skaber synlighed i sammenhængen mellem de faglige indsatser og de opnåede resultater. 
 
Klinikchefen skal loyalt kunne formidle beslutninger fra de øvrige ledelsesniveauer i organisationen og 
sikre, at de følges i det kliniske arbejde. Omvendt skal klinikchefen også etablere tillidsfulde, 
gensidige relationer med medarbejdere og samarbejdspartnere og tilrettelægge involverende 
processer som grundlag for åben og konstruktiv informationsudveksling og ligeværdig dialog. 
 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Klinikchefen skal være dialogorienteret og have en innovative og inddragende tilgang til andre, som 
grundlag for at varetage ledelsen af organisationsændringen, hvor vante arbejdsformer må gøres til 
genstand for undersøgelse og måske ændres – og hvor nye muligheder skal gribes, modnes og 
implementeres. Det er samtidig vigtigt, at klinikchefen har den fornødne dømmekraft og robusthed, 
der skal til for også at træffe de rigtige beslutninger. 

Det er vigtigt, at klinikchefen er bevidst om egne teoretiske og behandlingsmæssige præferencer og 
samtidig fremtræder åben, analytisk og respektfuld overfor andres. Udgangspunktet er at udvikle 
relevante og sammenhængende patientforløb. Det betyder, at klinikchefen både skal kunne lede 
monofagligt og samtidig holde et tydeligt tværfagligt fokus. Klinikchefen skal derfor have evnen til at 
understøtte etableringen af gode samarbejdsrelationer i forhold til pårørende, patientforeninger og 
andre interessenter, fx kommunerne og politiet. Ligeledes vil en positiv indstilling i forhold til det 
tværgående samarbejde i Region Hovedstadens Psykiatri være en forudsætning. 

Der vil blive lagt vægt på, at klinikchefen har en respektfuld og direkte kommunikationsform, der både 
er tydelig og som samtidig signalerer tillid, åbenhed, lydhørhed og vilje til dialog. 



   

8   
 

Erfaring med og interesse for forskning, undervisning, supervision og vejledning i kliniske og 
ledelsesmæssige sammenhænge vil være en styrke i forhold til at varetage stillingen som klinikchef. 

Klinikchefen skal have en dyb indsigt i psykiatrien og visioner for psykiatrien i København. Klinikchefen 
skal gennem sin erfaring, viden, engagement og personlighed kunne skabe følgeskab og motivation 
både opad-, udad-, indad- og nedadtil i organisationen.  

Endelig, men ikke mindst, skal klinikchefen være rollemodel for det gode arbejdsmiljø og centrets 
ledelsesmæssige værdier. Klinikchefen skal formå at arbejde målrettet og professionelt i 
opgaveløsningen og tage lederskab i forhold til at prioritere egen og andres tid. 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse 
Den nye klinikchef skal være speciallæge i psykiatri med bred klinisk erfaring. Klinikchefen skal have 
dokumenteret ledelseserfaring og have lyst til og interesse for ledelsesopgaven i psykiatrien, hvor der 
samtidig er store muligheder for at påvirke udviklingen.  

Klinikchefen forventes at have praktisk erfaring med drift og ledelse af sengeafsnit. 

Det forventes ligeledes, at klinikchefen har stor og bred indsigt i de faglige og organisatoriske 
udfordringer indenfor psykiatrien i bred forstand samt kendskab til sundhedsvæsenet og den øvrige 
del af sundhedssektoren. Det er endvidere en fordel at have erfaring med organisationsforandring. 

Klinikchefen skal have indsigt i – og erfaring med – kvalitetsudvikling, planlægning og økonomi samt 
kendskab til anvendelse af datadrevet, systematisk forbedringsarbejde. 

Andet 

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

 


