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 Opdragsgiver Sydvestjysk Sygehus 
 

 Adresse Sydvestjysk Sygehus 
Finsensgade 35 
6700 Esbjerg 
Tlf. 79 18 20 00 

 
 Stilling Ledende overlæge, Klinisk Diagnostisk Afdeling 
 
 Refererer til Direktionen på Sydvestjysk Sygehus 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker med udgangspunkt i aftalen for lægelige 

chefer. 
 
Tiltrædelse: 1. januar 2021. 

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Lægelig direktør Anna-Marie Bloch Münster 
  Tlf. 79 18 20 05 
 
  eller  

 
  Mia Fruergaard, MUUSMANN A/S 

Tlf. 21 29 70 79 
 
  Der henvises til Sydvestjysk Sygehus´ 

hjemmeside:www.sydvestjysksygehus.dk 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 1. november 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:  Torsdag den 12. november 2020 
  Test: Torsdag den 19. november 2020 

     2. samtaler Onsdag den 25. november 2020 

 

 

 

http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm227869
mailto:www@muusmann.com/stillinger
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Om Sydvestjysk Sygehus 

Sydvestjysk Sygehus er et veldrevet akutsygehus med høj faglighed i det sydvestjyske område i Region 
Syddanmark. Sygehuset har aktiviteter i henholdsvis Esbjerg, Grindsted og Brørup. Sygehuset rummer 
de fleste kliniske specialer på et højt, fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk 
funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter årligt, og der gennemføres ca. 285.000 
ambulante besøg om året. 

Sygehuset har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets bedste sygehuse. Sygehuset er en 
attraktiv arbejdsplads med engagerede ledere og medarbejdere, som arbejder for at levere diagnostik 
og behandling på højt niveau til gavn for patienterne. 

Som et eksempel på den ambitiøse tilgang til diagnostik og behandling kan nævnes, at Sydvestjysk 
Sygehus, i erkendelse af, at der ikke i Danmark – eller internationalt – tilbydes sammenhængende og 
optimale behandlingsforløb for patienter med venøs tromboemboli (VTE), har etableret det tværfaglige 
Center for Tromboemboli, hvor ensartet behandling og tværfagligt samarbejde er i højsædet for denne 
patientgruppe. Behandlingen gennemføres i samarbejde mellem Klinisk Biokemisk Afdeling og 
Kardiologisk Afdeling, og det er forventningen, at der i løbet af efteråret 2020 inkluderes patienter med 
dyb venetrombose i behandlingen. Dette vil ske via samarbejde mellem Klinisk Biokemisk Afdeling og 
Hæmatologisk Afdeling.  

Sydvestjysk Sygehus ombygges i disse år, og i den forbindelse er der blandt andet bygget en ny 
sengebygning. Sengebygningen indeholder 158 enestuer og er med til at understøtte et dynamisk og 
fleksibelt sygehus, der matcher fremtidige behov hos patienter og personale.  

Sygehuset har stor uddannelsesaktivitet, herunder uddannelse af læger, sygeplejersker, radiografer, 
social- og sundhedsassistenter, bioanalytikere, fysio- og ergoterapeuter og lægesekretærer. Der 
etableres en kandidatuddannelse i medicin på sygehuset med studiestart i 2022, hvilket bringer 
Sydvestjysk Sygehus i en særlig position som universitetssygehus. Ambitionen er at medvirke til at 
uddanne landets bedste læger i samarbejde med Syddansk Universitet og lokale sundhedsaktører. 
Sydvestjysk Sygehus er derfor ved at udbygge og opgradere forskningsindsatserne og ansætte 
forskningspersonale. Den kommende ledende overlæge til KDA skal deltage i dette strategiske 
udviklings- og transformationsarbejde – hen mod universitetssygehuset i 2022. 

Sydvestjysk Sygehus har udarbejdet en strategi for 2017-2021, hvor den fælles vision er: Sydvestjysk 
Sygehus vil være et effektivt sygehus med tilfredse patienter. Dette opnås ved at: 

▪ Stræbe efter balance, sammenhængskraft, vækst og udvikling på hele sygehuset og samarbejde 
med regionen 

▪ Have fælles retning mod de samme mål 
▪ Kontinuerligt forbedre indsatserne, så der skabes værdi og kvalitet for patienterne 
▪ Arbejde på, at patienter og borgere ser Sydvestjysk Sygehus som deres sygehus 
▪ 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. 
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Sydvestjysk Sygehus’ ydelser bygger på værdierne åbenhed, ansvarlighed, professionalisme, udvikling 
og respekt. 

Det samlede virksomhedsgrundlag kan ses her: Virksomhedsgrundlag 

Ledelse på sygehuset praktiseres med baggrund i Ledelsesgrundlaget på Sydvestjysk Sygehus, som 
indebærer og definerer nogle ledelsesroller- og opgaver, som ledere skal varetage. Disse er opdelt i 
faglig ledelse, strategisk ledelse, administrativ ledelse og personaleledelse, se Ledelsesgrundlag. 

 

 

Om Klinisk Diagnostisk Afdeling (KDA) 

KDA er placeret i et selvstændigt laboratoriehus med automatiseret og avanceret teknologi, herunder 
robotteknologi og med muligheder for – og ambitioner om – at udvikle øget beslutningsstøtte og 
tolkningsalgoritmer. Afdelingen har også patientkontakt. 

KDA omfatter følgende laboratoriespecialer: 

▪ Klinisk Biokemisk Afsnit 
▪ Klinisk Immunologisk Afsnit og Blodbank 
▪ Klinisk Mikrobiologisk Afsnit og Molekylærbiologi 
▪ Klinisk Patologisk Anatomi 

samt 
▪ Blodprop og Behandling 
▪ Infektionshygiejne  

 
KDA er anerkendt for en høj faglighed i specialerne, kompetente medarbejdere og prioriterer forskning 
og samarbejde højt, internt i afdelingen og i forhold til sygehusets øvrige enheder og afdelinger, og har, 
som en del af Syddansk Universitetshospital, en stærk forskningsprofil.  

 

http://www.sydvestjysksygehus.dk/wm478614
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:3524d18f-45d7-469b-a9f0-f92c0c36fafd
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KDAs organisatoriske set-up er unikt indenfor sit område og giver værdifulde fordele indenfor både 
drift, diagnostik, udvikling og forskning. Beslutningsvejene i afdelingen er korte og effektive, og der 
lægges vægt på en løsningsorienteret tilgang til udfordringer. Samlingen af de nævnte specialer under 
samme ledelse giver gode muligheder for tæt og agilt samarbejde om blandt andet tværfaglig udvikling 
og forskning. Samtidig lægges der vægt på et godt og konstruktivt samspil med eksterne 
samarbejdspartnere som f.eks. almen praksis og andre hospitaler. 

Afdelingen er forskningstung og har ansat kliniske lektorer og snart også den anden professor. 

KDA er en afdeling med mange forskellige faggrupper, herunder læger, bioanalytikere, kemikere og 
andre specialister. Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge (nærværende stilling) samt 
driftschef Brian Faurskov. Afdelingens ledergruppe består af afdelingsbioanalytikere og 
specialeansvarlige overlæger. 

KDA har et godt og tæt samarbejde med sygehusets kliniske afdelinger, herunder blandt andet med 
FAM. 

Organisationsdiagrammet for KDA fremgår nedenfor: 

 

 

 

 



6 
 

Ledelsesopgaven 

Den ledende overlæge refererer til direktion og indgår i sygehusets samlede ledergruppe. 

Afdelingsledelsen varetager ledelsesfunktionen inden for de rammer, der fastsættes af direktion og 
de anvisninger, der fremgår af ledelsesgrundlaget. Den ledende overlæge varetager ledelsesopgaven i 
afdelingen i tæt samarbejde med driftschefen.  

Den ledende overlæge skal kunne lede gennem andre ledere og skabe resultater gennem – og med – 
andre. KDA er en afdeling med mange forskellige specialer, funktioner og faggrupper, hvilket fordrer 
særlig ledelsesmæssig opmærksomhed med henblik på at sikre sammenhængskraft, fælles retning og 
fælles kultur i afdelingen. Afdelingsledelsen skal fortsat have fokus på at udvikle afdelingens fælles 
kultur og sammenhængskraft, således alle medarbejdere og ledere oplever værdien i at bidrage til, at 
afdelingens fulde potentiale udnyttes til gavn for patienterne, afdelingen og sygehuset. Den ledende 
overlæge skal derfor tage ansvar, vise handlekraft og sammen med driftschefen gå forrest i en fortsat 
udvikling af afdelingens sammenhængskraft, således specialerne og afdelingen indadtil og udadtil 
fremstår faglig stærk og som en efterspurgt samarbejdspartner. Samtidig skal den ledende overlæge, 
i samspil med driftschefen, sikre konstruktive og holdbare løsninger i forhold til stigende efterspørgsel 
efter afdelingens ydelser fra de kliniske afdelinger og andre rekvirenter. Den ledende overlæge skal 
endvidere, i tæt samspil med driftschefen, sikre et godt, konstruktivt og tillidsfuldt samarbejde og 
samspil, såvel internt i afdelingen mellem de forskellige specialer og faggrupper som i forholdet til 
andre samarbejdspartnere indenfor og udenfor sygehuset. 

Den ledende overlæge skal give lægefaglig og ledelsesmæssig sparring og udfordre konstruktivt for 
derigennem at bidrage til at udvikle de enkelte specialer. Den ledende overlæge skal være ligeligt 
orienteret mod og have oprigtig interesse og søge indsigt i alle specialer og være en respekteret og 
efterspurgt ledelsesmæssige sparringspartner for alle i KDA. 

Nogle af de vigtigste opgaver for afdelingsledelsen er at: 
 
▪ Fastlægge retningslinjer for afdelingens drift og løbende sikre, at disse er opdaterede og i 

overensstemmelse med beslutninger og politikker, der er aftalt for Sydvestjysk Sygehus og KDA. 
▪ Sikre en strategisk retning for den fortsatte udvikling af afdelingens aktiviteter og samspillet 

internt i afdelingen samt for samspillet med øvrige afdelinger og interessenter. 
▪ Koordinere afdelingens aktiviteter i samspil med sygehusets øvrige afdelinger/klinikker, andre 

sygehuse og øvrige samarbejdspartnere. 
▪ Koordinere arbejdsgange og arbejdstilrettelæggelse med henblik på at sikre en hensigtsmæssig 

anvendelse af ressourcerne. 
▪ Være garant for en læringskultur, hvor viden og erfaringer bringes i spil i den løbende udvikling af 

afdelingens kvalitet. 
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Den ledende overlæge har et særligt ansvar for:  
 
▪ Ledelse af de lægefaglige aktiviteter i forhold til kvalitet, forebyggelse, sundhedsfremme, 

forskning og kvalitetsudvikling. 
▪ Optimal tilrettelæggelse af det lægefaglige arbejde i afdelingen og anvendelse af de mest 

effektive behandlingsmetoder. 
▪ Integration og koordinering af de lægefaglige indsatser internt i KDA og i samspillet med andre 

afdelinger og øvrige interessenter. 
▪ At de lægefaglige kompetencer i afdelingen matcher behovene 
▪ Kvaliteten i de lægelige videreuddannelser og øvrige uddannelsesaktiviteter, som afdelingen 

deltager i. 
 
Endelig skal den ledende overlæge bidrage til og tage ansvar for den overordnede strategiske udvikling 
af det samlede sygehus hen mod sygehusets nye status som universitetssygehus i 2022. 
 

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den ledende overlæge skal være en inspirerende og troværdig leder, som vægter høj faglighed, 
udvikling og samarbejde i ledelsesarbejdet, og som går forrest i den fortsatte udvikling af KDA. 

Den ledende overlæge skal bidrage positivt og konstruktivt til et velfungerende og inspirerende 
samarbejde og samspil i afdelingsledelsen, hvor der er respekt for hinandens kompetencer samtidig 
med, at afdelingsledelsen fremstår som en troværdig og samstemt enhed. 

Den ledende overlæge skal have et helhedsblik på KDA, således at afdelingens specialer hver især 
tildeles den rette opmærksomhed. Den ledende overlæge skal sikre, at alles ideer – både 
medarbejdernes, ledernes og egne – bringes i spil, når afdelingen f.eks. skal udvikle nye og bedre 
arbejdsgange og ydelser samt sikker drift på tværs af afdelingens specialer. 

Den ledende overlæge skal være udviklingsorienteret og bidrage til at skabe rammerne for yderligere 
styrket forskningsaktiviteter i afdelingen.  

Den nye ledende overlæge skal skabe og formidle et tillidsfuldt og inspirerende samarbejde med 
afdelingens medarbejdere, samarbejdspartnere og eksterne interessenter. Samspillet skal være 
præget af gensidig respekt og en oprigtig interesse for alle afdelingens specialer og for at indgå i 
samspil med sygehuset kliniske afdelinger og eksterne samarbejdspartnere. 

Det er nødvendigt for den ledende overlæge at have stærke, relationelle kompetencer med henblik på 
at skabe et tillidsfuldt og konstruktivt samspil såvel internt i afdelingen som i relation til øvrige 
samarbejdspartnere. Samtidig skal den ledende overlæge være en dygtig kommunikator. 

Stærke analytiske kompetencer er en nødvendighed i stillingen, således at den ledende overlæge kan 
danne sig overblik og navigere hensigtsmæssigt i de mange forskellige situationer og sammenhænge, 
som den ledende overlæge naturligt vil blive en del af.  

Den ledende overlæge skal, i tæt samspil med driftschefen, kunne oversætte overordnede politiske og 
ledelsesmæssige beslutninger til meningsfulde aktiviteter og handlinger i driften og på en måde, som 
motiverer og inspirerer afdelingens ansatte. 
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Det er vigtigt, at den ledende overlæge prioriterer og fokuserer på, at KDA er en attraktiv arbejdsplads, 
der kan tiltrække, udvikle og fastholde de bedste medarbejdere, som er fundamentet for den fortsatte 
udvikling af afdelingen og sygehuset. 

 
Uddannelse og tidligere beskæftigelse 

Stillingen ønskes besat med en overlæge, der er speciallæge i et af KDAs specialer. Det er en klar fordel, 
at den nye ledende overlæge har ledelseserfaring og helt afgørende, at personen fremstår med et 
oprigtigt engagement, lyst til og interesse for ledelsesopgaven. 

Den ledende overlæge skal have indsigt i – og gerne erfaring med – økonomistyring, planlægning, 
kvalitetsudvikling og systematisk forbedringsarbejde. 

Den forventes, at den ledende overlæge har forskningserfaring. 

 
Andet 

Ansøgere 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. 

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

 

 

 


