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 Opdragsgiver Sydvestjysk Sygehus 
 

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

 
 Stilling Ledende overlæge, Medicinsk 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, partner I 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:  Onsdag den 11. november 2020 
  Test: Tirsdag den 17. november 2020 

     2. samtaler Mandag den 23. 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 Medicinsk Afdeling 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 Medicinsk Afdeling 

Medicinsk Afdeling er en stor og velfungerende afdeling med kompetente medarbejdere og et godt, 
fagligt miljø. Forskning og udvikling prioriteres højt, og specialerne i Medicinsk Afdeling har et 
velfungerende samarbejde om fordeling af patienter, drift og forskning. På Sydvestjysk Sygehus 
udmærker Medicinsk Afdeling sig ved at indeholde alle medicinske specialer. Det er en bevidst og 
strategisk indsats at sikre, at alle specialer fastholder og udvikler et højt, fagligt niveau gennem et 
ufravigeligt fokus på uddannelse, forskning og udvikling.  

Medicinsk Afdeling består af følgende ti enheder og ni specialer: 

▪ Palliativt team 
▪ Geriatri 
▪ Endokrinologi 
▪ Medicinsk gastroenterologi 
▪ Lungemedicin 
▪ Hæmatologi 
▪ Kardiologi 
▪ Reumatologi 
▪ Medicinsk ambulatorie/daghospital Grindsted 
▪ Nefrologi 

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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Afdelingens volumen og specialisering er et stort aktiv i bl.a. samarbejdet med andre kliniske og 
diagnostiske afdelinger internt og eksternt – og i samarbejde med uddannelses- og 
forskningsinstitutioner i Danmark. 

Afdelingsledelsen består af den ledende overlæge (nærværende stilling) samt ledende 
oversygeplejerske Conny Olesen. 

Der er til de enkelte specialer/enheder knyttet en specialeansvarlig overlæge og en 
afdelingssygeplejerske, som refererer til afdelingsledelsen. Den ledende lægesekretær og den ledende 
diætist refererer også til afdelingsledelsen.   

Administrativt understøttes afdelingsledelsen af en stab på fire personer samt en HR-partner.  

Alle specialer/enheder er fysisk placeret i Esbjerg undtaget ambulatoriet/dagfunktionen i Grindsted. 
De fysiske rammer i Grindsted vil i den kommende periode blive renoveret med henblik på etablering af 
et nyt fælles daghospital. 

Der er et godt og konstruktivt samarbejde mellem specialerne i afdelingen, engagerede og ambitiøse 
medarbejdere og et højt, fagligt niveau. Der er en positiv kultur, hvor der vises stor ansvarlighed på 
tværs af specialerne, og hvor man hjælper hinanden, blandt andet i forhold til afvikling af stuegang.  

Afdelingen har en høj forskningsaktivitet, og der er ansat flere professorer til at styrke 
forskningsaktiviteterne hen mod 2022. 

Medicinsk Afdeling har et veludbygget ledelsessystem, hvor der blandt andet er etableret faste 
intervaller og indhold for møder mellem afdelingsledelsen og de enkelte specialers specialeansvarlige 
overlæger og afsnitsledende sygeplejersker.   

Medicinsk Afdeling lægger vægt på at være en attraktiv arbejdsplads og indgår gerne i dialog med både 
afdelingens faste medarbejdere og potentielle nye kolleger om, hvad der skal til for fortsat at være en 
attraktiv arbejdsplads og et oplagt tilvalg. Tid til udvikling og forskning prioriteres højt.  

 
Ledelsesopgaven  

Den ledende overlæge refererer til direktionen og indgår i sygehusets ledergruppe. 

Afdelingsledelsen varetager ledelsesopgaven 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 den ledende oversygeplejerske. 

Stillingen fordrer alsidige lederegenskaber og evnen til at kunne lede gennem andre ledere og kunne 
skabe resultater gennem – og med – andre. 
 
Medicinsk Afdeling har et tæt og vigtigt samspil og samarbejde med FAM om patientforløb, og den 
ledende overlæge skal udvikle og styrke dette samspil yderligere. 

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 i alle specialer og være en respekteret og efterspurgt 
sparringspartner for alle i Medicinsk Afdeling. 
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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 
Medicinsk Afdeling. 

▪ 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. 

▪ Kordinere 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. 

▪ Sikre fastholdelse af dygtige speciallæger. 
▪ Sikre optimale forhold for forskning og udvikling. 

 
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 Medicinsk Afdeling 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 egenskaber og 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 Medicinsk 
Afdeling. 

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, 
som en del af afdelingsledelsen, både være team-orienteret i forhold til den strategiske 
opgavevaretagelse og samtidig selv træffe beslutninger og agere selvstændig, når dette kræves, for at 
sikre en effektiv drift i en stor medicinsk afdeling. 
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Den ledende overlæge skal have et helhedsblik på Medicinsk Afdeling, 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 og 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 sygehusets 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 den ledende oversygeplejerske, kunne oversætte 
overordnede politiske og ledelsesmæssige beslutninger til meningsfulde aktiviteter og handlinger i 
driften og på en måde, som motiverer og inspirerer afdelingens ansatte. 

Det er vigtigt, at den ledende overlæge prioriterer og fokuserer på, at Medicinsk Afdeling 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 Medicinsk Afdelings 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. 


