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Opdragsgiver                             Filadelfia 
    
Adresse  Kolonivej 1 
   4293 Dianalund    
       
Stilling  Laboratoriechef 
 
Refererer til Direktionen 
 
Ansættelsesvilkår Cheflønsaftale med kandidatens faglige organisation 
 
   Tiltrædelse efter nærmere aftale. 
    
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
                                                                                     
   Sundhedsfaglig direktør Mads Henrik Ravnborg,  
   Tlf. 20 86 54 47  
 

Administrerende direktør Jens Otto Jeppesen,  
   Tlf. 24 94 56 12 
    
                                                                             eller 
    
   MUUSMANN A/S 
   Partner Malene Højsted Kristensen, 
   Tlf. 22 22 21 60 
 
   Se også Filadelfias hjemmeside: www.filadelfia.dk  
 
Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Torsdag den 1. oktober 2020   
 
   Søg stillingen på https://muusmann.com/stillinger/ 
 
   Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 

 
   1. samtale: Torsdag den 8. oktober 2020  
   Test: Tirsdag den 20. oktober 2020  
   2. samtale: Tirsdag den 27. oktober 2020  
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Om Filadelfia  

Filadelfia er en selvejende non-profit institution i Dianalund i Sorø Kommune.  

Filadelfias formål er at deltage i løsningen af opgaver inden for sundheds- og socialsektoren, herunder 
navnlig varetagelse af diagnosticering og behandling af patienter med epilepsi og erhvervet 
hjerneskade. Disse aktiviteter foregår på Epilepsihospitalet, som er Danmarks eneste højt 
specialiserede hospital for patienter med epilepsi. 

Filadelfia har desuden et specialiseret center for neurorehabilitering, en specialskole for børn, en 
landsdækkende specialrådgivning for epilepsi, uddannelsestilbud samt landsdækkende sociale døgn-
/dagtilbud til mennesker med svær epilepsi, erhvervet hjerneskade og tilgrænsende kroniske 
sygdomme. 

Det fremgår af Filadelfias styrelsesvedtægt, at organisationens formål skal opnås ved, at:  

• Filadelfias samlede organisation kendes som nytænkende og samarbejdende og leverer højt 
specialiseret behandling 

• Være understøttet af egne og andres forsknings- og udviklingsresultater 
• Skabe sammenhængende, helhedsorienterede og tværfaglige patientforløb, der er effektive 

og økonomiske, og som understøttes af patienttilfredshed og evidensbaseret viden 
• Have tætte relationer og samarbejde med nationale og internationale samarbejdspartnere, 

interesseorganisationer, universitet, regioner og kommuner. 
 

Organisationen beskæftiger ca. 800 medarbejdere og har et budget på ca. 400 mio.kr.  

 

Værdier 

Det fælles værdigrundlag for Filadelfia kan sammenfattes med tre værdier: Helhedssyn, respekt og 
nytænkning. 

Helhedssyn 
Helhedssyn i forhold til patienter og klienter er altafgørende for organisationens sammenhængskraft, 
og der må til enhver tid tages udgangspunkt i patientens/brugerens behov for at opnå en så høj 
kvalitativ ydelse som mulig. Helhedssynet skal understøtte den lærende organisation, hvor fælles 
viden og erfaring på tværs af faggrupper udnyttes og anvendes optimalt. Helhedssynet vil på den 
måde understøtte opfattelsen af, at alle medarbejdere er værdifulde, og at alle afdelinger og 
institutioner opleves som ligeværdige aktører. 

Respekt 
En ubetinget respekt for det enkelte menneske er selve grundlaget for at kunne arbejde på Filadelfia. 
Respekten gælder i samarbejdet med patienter, klienter og beboere samt i relationer mellem 
medarbejdere, områder og afdelinger (interne/eksterne), hvor mødet sker i åbenhed og med evne og 
vilje til at forstå andres tænkemåde og handlinger. 

Nytænkning 
Forandring er et vilkår i en tid, hvor organisationers vilje og evne til nytænkning og udvikling er 
afgørende for deres virke. Nytænkning, forandringsparathed og udvikling hænger uløseligt sammen 
og er et både ønskeligt og nødvendigt afsæt for at virkeliggøre Filadelfias vision. Filadelfia skal, 
gennem nytænkning indadtil i organisationen og udadtil, være toneangivende for samarbejdspartnere 
– nationalt og internationalt. 
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Vision og strategi 

Filadelfia har en klar ambition: Filadelfia vil være førende indenfor epilepsi og erhvervet hjerneskade, 
og vil skabe sammenhæng mellem egne tilbud og eksterne samarbejdspartnere.  

Indenfor rammerne af strategi 2021 arbejder Filadelfia målrettet med at omsætte ambitionen gennem 
konkrete indsatser indenfor fem perspektiver:  
 

Kvalitet 
Filadelfias fokus er at levere og til stadighed udvikle optimale tilbud til patienter, brugere, pårørende 
og samarbejdspartnere. Ledelse og medarbejdere stræber efter at være blandt de allerbedste og 
ønsker at yde den indsats, der skal til, for at nå de ambitiøse mål.  

Drift og effektivitet 
Filadelfia lægger stor vægt på at overholde budgetterne og være anerkendt som omkostnings-
effektiv. Derfor tilrettelægges økonomien således, at stat, regioner og kommuner kan få 
gennemskuelige økonomioplysninger. Det forudsætter også, at alle på Filadelfia er 
ressourcebevidste.  

Forskning og udvikling 
Filadelfia er, som specialiseret hospital med tilhørende institutioner, forpligtet til at forske og udvikle 
på højt niveau. Filadelfia har som specialhospital særlige forudsætninger for at være i front med nye 
behandlingsformer og for at fungere som fremtrædende formidler af viden. Filadelfia sætter mål for 
forsknings- og udviklingstiltag og måler resultaterne ved blandt andet antallet af peer-reviewed 
artikler, deres effektmål og citeringsfrekvens. En af styrkepositionerne er personlig medicin, hvor 
laboratoriet spiller en central rolle.  

Samspil med omverdenen 
Filadelfia er afhængig af gode relationer til samarbejdspartnerne. Derfor er det afgørende, at 
omverdenen har et tidsaktuelt billede af Filadelfia. Det kræver, at Filadelfia selv er åben samt 
formidler og deltager offensivt og konstruktivt som en åben organisation udadtil og altid fremstår 
som god leverandør af alle ydelser på et yderst seriøst grundlag – over for patienter og klienter og over 
for Staten, regionerne og kommunerne. 

Bæredygtighed og ansvarlighed 
Filadelfias slogan er ”Fokus på hjernen – med hjertet”. Kvaliteten i tilbuddene skal være i orden. 
Fagligheden er hjørnestenen i Filadelfias tilbud. Men det handler også om den måde, udredningen, 
behandlingen og rehabiliteringen bliver givet på. Patienter og borgere skal opleve, at Filadelfia har 
kompetente og ansvarlige medarbejdere med hjertet på rette sted, som i fællesskab skaber 
arbejdsglæde og god energi. Kvalitet skal også omfatte borgernes opfattelse af god service. 
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Ledelse og organisering 

Filadelfia er en selvejende institution, som er organisation for en række funktioner, der bidrager til at 
løse opgaver inden for sundhedsvæsenet og tilgrænsende sociale og uddannelsesmæssige områder. 
Alle funktionerne betjenes af en fælles administration. 
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Epilepsihospitalet har ekspertviden inden for epilepsi, herunder også de sygdomme, som ofte følger 
med epilepsi og hjerneskade. Hospitalet har også ekspertise på de felter, der grænser op til epilepsi 
eller er en deldiagnose til epilepsi. Derfor løser hospitalet også opgaver inden for erhvervet 
hjerneskade, psykiatriske problemstillinger, udviklingshæmning og specialiserede søvnlidelser. 

Hospitalet består af fem afdelinger. Laboratoriet er en del af afdelingen for diagnostik og tværgående 
kliniske funktioner.  

Filadelfia har fire døgn- og dagtilbud, der alle er kendetegnet som tilbud om specialiseret pleje, 
omsorg og støtte til voksne mennesker med epilepsi og erhvervet hjerneskade samt udtalte fysiske, 
psykiske og sociale problemstillinger. Tilbuddene tilbyder ydelser for borgere, der ikke kan støttes 
tilstrækkeligt gennem de gængse kommunale eller regionale tilbud. Der ydes endvidere speciallæge-
udredning og -behandling fra Epilepsihospitalet. 

Filadelfia har endvidere en række faglige aktiviteter relateret til uddannelse, kurser og rådgivning. 

Dertil kommer et direktionssekretariat, Teknisk Afdeling, Serviceafdeling, Køkken/kantine, 
administrativ stab, enhed for klinisk koordination samt en forskningsenhed. 

Det økonomiske grundlag tilvejebringes ved driftsoverenskomster og betalingsaftaler med regioner 
og kommuner. Herudover modtager Filadelfia også selvbetalende patienter og klienter. 

Filadelfias øverste myndighed er bestyrelsen, hvor professor Kjeld Møller Pedersen er formand. 
Ledelsen af Filadelfia varetages af direktionen ved administrerende direktør Jens-Otto Skovgaard 
Jeppesen og sundhedsfaglig direktør Mads Henrik Ravnborg.   

Laboratoriet 

Filadelfias laboratorium har landsdækkende funktioner inden for antiepileptika og psykofarmaka. 
Laboratoriets analyseportefølje omfatter specielt plasmakoncentrationsbestemmelser af 
antiepileptika og psykofarmaka, som overvejende bestemmes ved massespektrometri samt   
genotypetestning af enzymer som indgår i metabolisering af visse psykofarmaka og antiepileptika. 
Herudover leverer laboratoriet almindelige, klinisk biokemiske analyser til Epilepsihospitalet og 
eksterne kunder og er frontløber for innovation af nye analyser inden for epilepsi, psykisk sygdom og 
andre sygdomme i centralnervesystemet. 

Laboratoriet er en del af Afdeling for Diagnostik og Tværgående Kliniske Funktioner. Afdelingen 
består desuden af afsnit for klinisk neurofysiologi, afsnit for epilepsigenetik og afsnit for fysio- og 
ergoterapi. Laboratoriet har en særlig samarbejdsflade med afsnit for epilepsigenetik, som 
analyserer resultaterne af gensekventering og varetager genetisk rådgivning. Det er også i det 
særlige samarbejde mellem afsnit for epilepsigenetik og laboratoriet, at Filadelfias samlede vision om 
personlig medicin ved udvikling af nye og effektive biomarkører til behandling af epilepsi realiseres.  

Laboratoriet rådgiver rekvirenter om vejledende terapeutiske intervaller inden for antiepileptika og 
psykofarmaka. Laboratoriet rådgiver også om den farmakologiske konsekvens af genotype-
bestemmelse i forhold til dosisjustering. De to kompetencefelter bidrager sammen eller hver for sig til 
en optimal lægemiddelbehandling og dermed en øget patientsikkerhed både i behandlingen på 
Filadelfia og blandt kunderne, hvor laboratoriet rådgiver i forbindelse med leveringen af 
laboratorieydelser. 

Ud fra den kliniske videnskabelige udvikling og en løbende dialog med interne og eksterne rekvirenter 
om deres behov for nye analyser til brug for forbedring af den medicinske behandling af patienter med 
epilepsi, psykisk sygdom og andre sygdomme i centralnervesystemet, udvikler og idriftsætter 
laboratoriet løbende nye analyser. Laboratoriet er kendt for hurtigt at omsætte udviklede analyser til 
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en effektiv drift. Siden december 2019 er der introduceret otte nye analyser i laboratoriets 
analyseprogram. 

Sammen med Epilepsihospitalets lægekollegium forskes der i den kliniske anvendelse af 
medicinmonitorering i forhold til dosisjustering og kombinationsbehandling. Ligeledes forskes i 
anvendelsesorienterede aspekter af genotypebestemmelser.  

Laboratoriet står for høj kvalitet og højt serviceniveau. I kraft af den avancerede brug af udstyr, 
moderne analysemetoder og kompetente medarbejdere kan laboratoriet levere prøvesvar i løbet af 
kort tid. Laboratoriet udfører over 17.000 specialanalyser, hvoraf 16.000 er medikamentanalyser om 
året, mange af dem fra dag til dag. På nuværende tidspunkt er der 61 medikamentanalyser og syv 
genetiske analyser. 

Laboratoriet er akkrediteret efter Dansk Standard ISO 15189. Derudover deltager laboratoriet i 
eksterne kvalitetssikringsprogrammer, både nationalt og internationalt. 

Der er fem medarbejdere, foruden laboratoriechefen i laboratoriet, med faglig baggrund som 
molekylær biolog, bioanalytikere og laboranter. Derudover er en lægefaglig konsulent tilknyttet 
laboratoriet. Kompetencerne for laboratoriets medarbejdere udvikles løbende i takt med, at 
analyserne udvikles og nye analysemetoder kommer til. 

Laboratoriets budget/omsætninger er på godt 5,5 mio.kr.  

Fremtidsplaner 
Der er spændende planer og muligheder for udvikling af Filadelfias laboratorium indenfor nærmeste 
fremtid.  

Nye teknologiske løsninger har betydet, at maskinparken omkring laboratoriefunktionerne er 
væsentlig reducereret. Der er derfor planlagt en væsentlig ombygning og modernisering af 
laboratoriet i 2020-2022.  Det nye laboratorium, som placeres inden for de eksisterende m2, rummer 
muligheder for evt. etablering af et forskningslaboratorium, ligesom medarbejdernes arbejdsmiljø 
forbedres. Den kommende laboratoriechef får en central rolle i laboratoriets ombygning og 
modernisering.  

Filadelfia har i 2020 samtidig oprettet et nyt professorat i professor i epilepsigenetik. Laboratoriet og 
laboratoriechefen forventes at indgå i et tæt samarbejde med den kommende professor om udvikling 
af nye mulige tests til at finde biomarkører, som muliggør en endnu bedre behandling af epilepsi- 
patienterne mv.  
Der er mulighed for at erhverve nyt udstyr til laboratoriet i forbindelse med udvikling af nye 
analysemetoder. Ligeledes er der mulighed for at udvide laboratoriets eksisterende opgaveportefølje.     
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Laboratoriechefens ansvarsområder  

Laboratoriechefen har det overordnede ledelsesansvar for drift, udvikling og økonomi inden for 
laboratoriets aktivitetsområde.  

Chefen indgår i ledelsen af Afdelingen for Diagnostik og refererer til direktionen. Laboratoriechefen 
indgår desuden i både Epilepsihospitalets ledergruppe (direktionen og 11 afdelingschefer) og 
Filadelfias samlede ledergruppe (direktionen og 18 afdelingschefer).   

Laboratoriechefen indgår som en væsentlig ressource i laboratoriets daglige drift. Laboratoriechefen 
skal: 

▪ Bidrage til at sætte retning for laboratoriets udvikling i tæt samspil med direktionen, 
medarbejdere og samarbejdspartnere.  

 
▪ Sikre fortsat højt kvalitets – og serviceniveau i laboratoriets ydelser bl.a. ved at forestå og 

varetage akkrediteringsprocessen. 
 

▪ Sikre en faglig udvikling, hvor nye analyser og metoder løbende udvikles så Filadelfias 
laboratorium fortsat er fagligt i front.  

 
▪ Yde farmakologisk rådgivning til interne og eksterne rekvirenter. 

 
▪ Etablere et professionelt samspil med aftagerne af laboratoriets ydelser – såvel internt på 

Filadelfia som eksternt – og markedsføre laboratoriets ydelser i relevante sammenhænge, 
f.eks. gennem faglige netværk.   

 
▪ Indgå i et tæt samarbejde med Filadelfias forskere om forskningsprojekter, f.eks. indenfor 

personlig medicin. 
 

▪ Udøve personaleledelse af laboratoriets medarbejdere i samspil med laboratoriets 
afdelingsbioanalytiker og sikre såvel et godt arbejdsmiljø og en attraktiv arbejdsplads som den 
løbende kompetenceudvikling.   

 
▪ Være garant for effektiv og sikker drift samt ressourcestyring og optimal anvendelse af 

laboratoriets samlede ressourcer.  
 

Laboratoriechefen får en vigtig rolle i den planlagte modernisering og ombygning af laboratoriet, som 
rummer muligheder for nye udviklings- og forskningsaktiviteter. I processen med modernisering er 
det vigtigt, at laboratoriechefen har blik for at skabe følgeskab og motivation hos medarbejderne i 
laboratoriet. 
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Laboratoriechefens kompetenceprofil 

Filadelfia søger en faglig, dygtig og engageret laboratoriechef, der kan bidrage til fremsynet udvikling 
af laboratoriet, og som samtidig kan være garant for fortsat innovativ, sikker og effektiv drift med 
ydelser af høj kvalitet. Det er væsentligt, at den nye laboratoriechef har kendskab til og erfaring med 
massespektrometri og en særlig interesse for farmakologien.  

Laboratoriechefen skal interessere sig for udviklingen på laboratoriets fagområder og evne at gribe 
nye muligheder. Den nye chef må meget gerne have indsigt og interesse i personlig medicin og 
forskning. Stillingen rummer imidlertid også mulighed for at fordybe sig i andre relevante faglige 
felter.  

Laboratoriechefen skal have en væsentlig innovativ kompetence og formå effektivt at omsætte 
forskning og udviklingsinitiativer til konkrete nye analyser og forbedrede analysemetoder mm., 
herunder evt. erfaring med varetagelse af akkrediteringsprocesser.  

Kompetencer inden for rådgivning af interne og eksterne rekvirenter inden for farmakologien er 
centrale for den kommende laboratoriechefs opgaveløsning. 

Der søges en laboratoriechef med organisatorisk talent som en forudsætning for at sikre effektive 
arbejdsgange og optimal indretning i forbindelse med laboratoriets modernisering og ombygning. Det 
er ligeledes meget vigtigt, at laboratoriechefen prioriterer høj faglig kvalitet i laboratoriets 
opgaveløsning. 

Laboratoriechefen skal være en inspirerende og kompetent personaleleder, der skaber klarhed om 
mål og rammer. Chefen skal både formå at motivere til rutineprægede opgaver og at opnå følgeskab 
til forandringer gennem engagerende kommunikation og relevant inddragelse af medarbejdere og 
samarbejdspartnere. Det er vigtigt, at chefen har fokus på at tiltrække og fastholde medarbejdere. 
Chefen skal identificere sig med Filadelfias værdier om helhedssyn, respekt og nytænkning. 

Laboratoriechefen skal formå at opbygge tillidsfulde relationer, både opadtil, nedadtil og til siden i 
organisationen og fremstå med høj integritet og troværdighed. Ligeledes skal laboratoriechefen 
gerne kunne begå sig eksternt og deltage i faglige netværk.  

Det er en forudsætning, at laboratoriechefen er ressourcebevidst og har de nødvendige 
forudsætninger for at styre laboratoriets budget med sikker hånd.  

Den rette kandidat har en uddannelsesmæssig baggrund som farmaceut, cand.scient., civilingeniør, 
klinisk biokemiker eller lignende. Erfaring fra faglig ledelse og gerne også budget- og driftsansvar vil 
være ønskelig.  

 

 


