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 Opdragsgiver Herlev og Gentofte Hospital, Region Hovedstaden 

 
 Adresse Herlev Hospital Gentofte Hospital 
  Herlev Ringvej 75 Kildegårdsvej 28 

  2730 Herlev  2900 Hellerup 
   
 Stilling Lægefaglig vicedirektør 
 
 Refererer til Hospitalsdirektøren 
 
 Ansættelsesforhold Stillingen besættes på kontraktvilkår i henhold til Aftale for 

chefer. Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til 
rammeaftale om kontraktansættelse af chefer indgået 
mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danmarks 
Jurist- og Økonomforbund m.fl. for administrative chefer.  

  Tiltrædelse: 1. januar eller snarest muligt derefter.  
 

Tiltrædelse: 1. januar 2021 eller snarest muligt derefter  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Agnete Gersing, Hospitalsdirektør, 
  Tlf. 20 86 10 04 

 
  Lars Muusmann, MUUSMANN, 

Tlf. 70 11 20 22 
 
  Der henvises til Herlev og Gentofte Hospitals hjemmesider  
  www.herlevhospital.dk 
  www.gentoftehospital.dk 
 
 Ansøgningsfrist Onsdag den 21. oktober 2020 
  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:  Mandag den 2. november 2020 
  Test: Torsdag den 5. november 2020 

     2. samtaler: Fredag den 13. november 2020 

http://www.herlevhospital.dk/
http://www.gentoftehospital.dk/
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Om Herlev og Gentofte Hospital 

Herlev og Gentofte Hospital er Region Hovedstadens største akuthospital med mange 
højtspecialiserede funktioner og et omfattende og stærkt forskningsmiljø. Hospitalet har ansvaret for 
at skabe gode og sammenhængende patientforløb i samarbejde med de praktiserende læger, 
speciallæger og kommunerne i nærområdet.  

Hospitalet har en markant profil på kræftområdet som et af landets kræftcentre, varetager en stor del 
af regionens kardiologiske interventioner og er Region Hovedstadens udviklingshospital for planlagt 
kirurgi. Derudover er hospitalet et af regionens kvinde/barn-hospitaler og har dertil regionens største 
medicinske funktion samt Nordens største urologiske funktion.  

Hospitalet varetager såvel akutte som elektive funktioner i optageområdet inden for blandt andet 
kardiologi, mave-tarmkirurgi, ortopædkirurgi, neurologi og det medicinske område – herunder 
nefrologi og kvinde-barn-sygdomme. Som universitetshospital har vi et aktivt uddannelses- og 
udviklingsmiljø og deltager i uddannelse af stort set alle faggrupper og på alle niveauer.  

Herlev og Gentofte Hospital er ved at gøre klar til at tage hospitalets nye Akuthus og Kvinde-Barn-
Center i brug i sommeren 2021. Der bygges et nyt Akuthus med ny fælles akutmodtagelse, moderne 
operationsfaciliteter og sengeafsnit med enestuer. I tæt forbindelse med Akuthuset bygges et nyt 
Kvinde-Barn-Center med plads til, at familien kan være en del af behandlingen.  

Hospitalets afdelinger er placeret på to matrikler, Herlev Hospital og Gentofte Hospital. Hospitalet 
ledes af hospitalsdirektionen, der består af en hospitalsdirektør og i alt tre vicedirektører. Direktionen 
er en del af regionsledelsen, og hospitalet understøtter Region Hovedstadens politiske målsætninger, 
fokusområder og værdier for ledelse.  

Herlev og Gentofte Hospital har ca. 6.000 medarbejdere (årsværk), 938 sengepladser og et budget på 
godt 4,5 mia. kr. Hospitalet har årligt ca. 119.000 udskrivninger, ca. 780.000 ambulante besøg og ca. 
144.000 akutte henvendelser.  

 

Ledelsesopgaven som vicedirektør 

Direktionen på Herlev og Gentofte Hospital har det overordnede ansvar for hospitalets drift og 
udvikling. Vores patienter skal opleve at blive godt behandlet i patientforløb med høj faglig kvalitet, 
omsorg og sammenhæng. Direktionen skal sørge for en god og sikker opgaveløsning i dagligdagen og 
en løbende udvikling af hospitalet, fagligt og organisatorisk. Hospitalet skal være en attraktiv 
arbejdsplads, hvor medarbejderne inden for alle faggrupper trives og udvikler sig.  

Den nye vicedirektør skal med lægefaglig tyngde bidrage til den overordnede ledelse af hospitalet i et 
tæt og tillidsfuldt samarbejde med den øvrige direktion og afdelingsledelserne. Vicedirektøren bliver 
sparringspartner for en række af hospitalets kliniske afdelinger og skal varetage en række tværgående 
ledelsesopgaver. Forskningen er meget højt prioriteret, og den nye vicedirektør skal bidrage til 
facilitering og fortsat styrkelse af hospitalets forskningsaktiviteter og forskningsprofil.  

Den nye vicedirektør skal blandt andet:  

• Fungere som kontaktdirektør for en række af hospitalets afdelinger - i lighed med de øvrige 
direktører - og dermed sikre en tæt dialog mellem afdelingsledelser og direktion. Den nye 
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vicedirektør kan f.eks. blive kontaktdirektør for Akutmodtagelsen, det radiologiske område og 
kræftområdet1. Samspillet omfatter spørgsmål om strategi, planlægning, kliniske opgaver, 
patientforløb og sikkerhed, tværsektorielt samarbejde, kvalitetsarbejde, forskning samt 
uddannelse, økonomi og aktivitet.  

• Arbejde med færdiggørelse og ibrugtagning af det nye Akuthus og Kvinde-Barn-Center og sikre 
implementering af modellen for organisering og samspil mellem Akutmodtagelsen og 
stamafdelingerne. 

• Medvirke til fortsat digitalisering af hospitalet, særligt i relation til de kliniske funktioner, 
herunder fortsat udvikling af Sundhedsplatformen og dataanvendelse i det hele taget.  
Dette sker blandt andet gennem partnerskab med patienterne og erfaringsudveksling om 
digitaliserede arbejdsgange.  

• Styrke uddannelse og kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere, således at 
kompetenceniveauet lever op til ambitionen om høj faglig kvalitet og høj patientsikkerhed. 

• Repræsentere direktionen og hospitalet i en række udvalg, råd og styregrupper på hospitalet - 
regionalt og nationalt. 

• Sammen med den øvrige direktion indgå i dialog og samarbejde med koncerndirektionen, 
regionens øvrige hospitaler, Regionsrådet og eksterne samarbejdspartnere – især kommuner 
og praktiserende læger.  

 

Personlige og faglige kvalifikationer 

Herlev og Gentofte Hospital søger en vicedirektør med lægefaglig uddannelse, klinisk baggrund, 
strategisk overblik og betydelig ledelseserfaring. Det forventes, at den nye vicedirektør har mindst fem 
og gerne 10 års ledelseserfaring som leder.  

Den nye vicedirektør skal i videst muligt omfang kunne:  

• Indgå i et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den øvrige direktion, afdelingsledelserne og 
hospitalets medarbejdere samt skabe følgeskab på alle niveauer.  

• Skabe konkrete resultater i de daglige funktioner og følge opgaver og processer til dørs.  
Den kommende vicedirektør skal formå at varetage mange forskelligartede opgaver og kan 
fastholde både faglige og økonomiske prioriteringer samt mål og strategier.  

• Bidrage til hospitalets udvikling fagligt og organisatorisk til gavn for patienterne. 
Den kommende vicedirektør skal have erfaring med at gennemføre løbende forandringer og 
implementere virkningsfulde og holdbare løsninger i klinikken. Vicedirektøren evner at 
omsætte hospitalets strategi til motiverende og vedkommende indsatser for både ledere og 
medarbejdere.  

• Motivere og skabe engagement. Den kommende vicedirektør skal have stærke 
ledelseskompetencer og skal være dygtig til at udvikle ledernes kompetencer både fagligt og 
personligt. Vicedirektøren formår at delegere ansvar og kompetence til afdelinger og 
medarbejdere på alle niveauer og har opnået gode resultater i tidligere ledelsesfunktioner.  

• Samarbejde konstruktivt med de andre hospitaler i regionen og i regionen som helhed. 
Vicedirektøren er vant til at løse udfordringer i samarbejde med andre - og formår at samle 
interessenter på tværs af forskellige faglige miljøer og sektorer for at skabe gode resultater i 

 
1 Den præcise opgave- og ansvarsfordeling i direktionen bliver fastlagt under hensyntagen til medlemmernes 
kompetencer, interesser og udviklingsmuligheder. 
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fællesskab samt udnytte viden og erfaringer. Vicedirektøren har også forståelse for 
rammevilkårerne i en politisk styret organisation.   

• Have indsigt i og erfaring med sundhedsplanlægning og forskellige niveauer, herunder viden og 
forståelse for specialernes samspil og gensidige afhængighed. 
 

Personlige egenskaber  

Den nye vicedirektør skal være en stærk leder, som er god til at lytte og samarbejde, og som kan træffe 
beslutninger. Vedkommende skal have en stærk faglig og personlig autoritet og gennemslagskraft, der 
skaber troværdighed og respekt. 

Vicedirektøren er fleksibel og har en værdibaseret, åben og udadvendt arbejdsform, som skaber 
samhørighed i organisationen og gode relationer til samarbejdspartnere uden for hospitalet. 
Vicedirektøren skal være i stand til at finde løsninger og optimere på tværs af hospitalet og med blik for 
alle interessenter.  

Andet 

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

 


