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            Opdragsgiver  Sano, Gigtforeningen 

 

 Adresse Sano 
  Slagelsevej 32 
  4230 Skælskør 
 Tlf: 78 79 00 00  
  www.sanocenter.dk 
 
 
 Stilling Sundhedsfaglig chef 
 
 
 Refererer til Centerchef, Karin Jul Pedersen 
 
 
 Ansættelsesforhold Løn og ansættelsesvilkår på et attraktivt niveau og efter 

forhandling. 
 
 Tiltrædelse 1. marts 2021 eller snarest muligt  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Centerchef, Karin Jul Pedersen 
  Tlf: 20 14 54 14 

   
  Associeret partner i MUUSMANN A/S, Lars Bo Pedersen 
  Tlf: 40 22 87 18 
 
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger 
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 10. januar 2021 
   
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

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

 
  1. samtaler:  Fredag den 15. januar 2021 
  Test: Tirsdag den 19. januar 2021 

     2. samtaler: Tirsdag den 26. januar 2021 

 

 
 

http://www.sanocenter.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Sano 
 

Sano består af tre rehabiliteringscentre, der er ejet og drevet af Gigtforeningen. Centrene fungerer 
som landsdækkende, foreningsejede specialhospitaler efter sundhedslovens § 79 stk. 2 og har 
driftsoverenskomster med regionerne.  
 
Sanatoriet i Skælskør blev grundlagt i 1933 og var det eneste af sin art og således en milepæl i det 20. 
århundredes behandling af gigtsygdomme. Sidenhen kom i 1947 etableringen af gigtsanatoriet Hans 
Jansens Hjem i Aarhus, og i 1953 indviede Gigtforeningen Dronning Alexandrines Gigtsanatorium i 
Middelfart. 

De tre rehabiliteringscentre er ledet af en chefgruppe, som består af centerchefen, den 
sundhedsfaglige chef og tre afdelingschefer, som hver leder driften af et center.  Der er mere end 100 
ansatte fordelt på de tre centre.  

Til at understøtte driften er der en fælles administration, som primært varetager al 
patientkommunikation før og efter ophold. Dertil er der en fælles økonomiafdeling, salg og marketing 
samt en kvalitetsstab. 

Kvalitetsstaben består af tre projektledere, som understøtter chefgruppen med de kvalitetsmæssige 
dagsordener: monitorering, udvikling, efterlevelse af nyeste evidens samt initiering af emner, hvor 
data fra Sano kan gøres til genstand for forskning, herunder også implementering af 
kvalitetsrelaterede strategiindsatsområder.   

Sanos reumatologiske patienter oplever at have funktionsevnenedsættelser, som kan påvirke både 
deres livskvalitet og muligheder for tilknytning til arbejdsmarkedet. Sano skal til enhver tid være i 
stand til at levere relevante tilbud til denne målgruppe. Tilbuddene adskiller sig væsentligt fra de 
tilbud, der findes andre steder i det danske sundhedsvæsen, f.eks. i kommunalt regi.  Alle patienter er 
lægehenvist. 

Hos Sano undersøges, behandles og trænes alle patienter i et kontinuerligt forløb af et fast 
behandlerteam, der følger den nyeste evidensbaserede forskning og viden. Dette sikres på baggrund 
af indsamling af data og systematiske effektmålinger, som opsamles i Sanos eget kliniske 
kvalitetsregister: Sanobasen. Her indsamles der årligt data på ca. 1300 patienter med det formål at 
understøtte patienternes forløb og den kontinuerlige kvalitetsudvikling. Sano tester patienterne før, 
under og efter deres ophold for at følge udviklingen i patientens helbredstilstand og funktionsevne - og 
for at sikre relevant progression af behandlingsindsatsen.  
 
Sano råder over en række specialistkompetencer, herunder fysioterapeuter, ergoterapeuter, 
sygeplejersker og psykologer, som arbejder tæt sammen med centrenes reumatologiske overlæger 
og neurologer. Kompetencerne er implementeret i en tværfaglig kontekst, hvor planlægning og 
faciliteter medvirker til, at der kan tilbydes rehabilitering på et højt og differentieret niveau. Det 
betyder, at Sano kan varetage patienter med komplekse funktionsevnenedsættelser. 

Hos Sano samarbejder vi om en fælles målsætning, en patientcentreret tilgang og en individuelt 
tilpasset indsats. Samarbejdet er en kombination af multi- og interdisciplinært samarbejde, og ved 
komplekse patienter kræver det, at vi overlapper hinanden i opgaveløsningen. Her ser vi elementer af 
interdisciplinært teamsamarbejde. 
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Vi har 1000 reumatologiske patienter samt aktuelt forløb for 200 patienter med Parkinsons sygdom i 
løbet af et år. Dertil kommer, at Sano - også for at opnå en robust økonomi i forhold til kerneydelsen - 
varetager en lang række andre ydelser, fx individuelle, skræddersyede og korte ophold, holdtræning, 
individuelle behandlinger på timebasis m.v. I løbet af en uge er der ca. 1000 lokale borgere, som 
benytter sig af vores varmtvandsbassiner og træningsfaciliteter. 

Strategier, visioner og værdier 

Strategi 2021-2023 
Sanos ambition med Strategi 2021-2023 er at indføre fleksible og differentierede behandlingsforløb 
med øget inddragelse af både patienter og pårørende. Der er således et stærkt fokus på evidens, 
dokumentation og effekt. 

Sanos behandlingstilbud udvikles kontinuerligt i partnerskab med Dansk Gigthospital og andre 
relevante interessenter. 
 
Sanos visioner kan opsummeres i to overordnede principper:  

• Mere til flere 
Visionen omsættes til et mål om, at vi inden for den gældende økonomi skal levere nye og 
differentierede patientforløb, sikre maksimal patientinddragelse og forbedre vores synlighed. 
 

• Større effekt for den enkelte 
Visionen betyder, at vi skal dokumentere effekterne af vores indsatser, herunder sikre en 
optimal sygdomskontrol og livskvalitet. Vi skal på et specialiseret og evidensbaseret grundlag 
være til stede for de reumatologiske patienter, som ingen andre har et tilbud til. 

Værdier 

Sanos strategiarbejde bygger på et værdisæt, som forpligter alle Sanos medarbejdere. Den samlede 
indsats er afgørende for, at vi kan indfri vores visioner. Værdierne kan opsummeres på følgende 
måde:  

• State of the art  
Vi er specialister, og vi er ambitiøse, resultatorienterede, udviklende og modige. Vi tror på 
evidens. Både ledere og medarbejdere må således være ambitiøse og udviklende i at skabe 
nye resultater og ny evidens som led i at være ”state of the art”.   
 

• Professionalisme 
Vi stræber efter faglighed, læring, empati og dedikation. Medarbejdernes professionalisme, 
dedikation samt vilje til læring skaber den helt nødvendige tilgang til både forretningsområder 
og interessenter. 
 

• Partnerskaber 
Vi arbejder med tværfaglighed, samskabelse, empowerment og service. For at bedrive 
rehabilitering på et specialiseret grundlag er partnerskaber helt essentielle for både 
tværfaglighed, samskabelse, empowerment og ikke mindst den service, som leveres. 
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• Bæredygtighed  
Vi skaber sammenhæng og har en rettidig, ansvarlig og holdbar økonomi. Bæredygtigheden 
skal gennemsyre den rettidighed og ansvarlighed, vi har i forhold til at tænke i holdbare og 
ansvarlige løsninger - om det så er i køkkenet, i forhold til elforbrug eller i relation til mere 
holdbare kompetencer og rehabiliteringseffekter for vores patienter og kunder. 

  

Ansvarsområder og hovedopgaver 

Den sundhedsfaglige chef refererer til centerchefen og fungerer som dennes stedfortræder. Den 
sundhedsfaglige chef har det overordnede ansvar for de sundhedsfaglige interventioner, herunder 
patientforløb og behandlingsstrategier med tilhørende dokumentation af effekt. Hertil kommer 
generering af forskningsemner i samarbejde med forskningsenheden på Dansk Gigthospital, udvikling 
af kliniske ydelser samt kompetenceudvikling af klinisk personale.  

Den sundhedsfaglige chef indgår – sammen med Sanos centerchef og de tre afdelingschefer - i én 
chefgruppe. Det er den samlede chefgruppes ansvar at bidrage til den strategiske udvikling af Sano 
samt at stå for den løbende implementering og forankring af Sanos strategi. Hver chef har sine 
fokusområder i relation til henholdsvis drift, kvalitetsudvikling, administration, salg og digitalisering 
hvorfor samskabelse mellem drift og kvalitet er helt afgørende.  

Hovedopgaven for den nye sundhedsfaglige chef er først og fremmest at videreudvikle Sanos 
rehabiliteringstilbud, så nye reumatologiske forløb målrettet konkrete, kliniske problemstillinger og 
funktionsevnenedsættelser kan implementeres.   

 
 

Opgaver og ansvar  

Den kommende sundhedsfaglige chef skal bestride en række opgave- og ansvarsområder, som 
omhandler kvalitet, udvikling og strategiarbejde, drift og økonomistyring samt partnersamarbejde. Til 
at understøtte arbejdet med disse opgaver, har den sundhedsfaglige chef en række projektledere i 
kvalitetsstaben samt udvalgsmedarbejdere alle med høje faglige kompetencer på kandidat eller ph.d.-
niveau. Dertil er der et samarbejde med forskningsenheden på Dansk Gigthospital. 

Kvalitet, udvikling og strategi 

• Medvirke til, at Sano agerer som en rehabiliteringsenhed, der følger retningslinjerne for 
specialiseret rehabilitering samt de nationale kvalitetsmål 

• Ansvarlig for udvikling og plan for implementering af de nyeste kliniske retningslinjer, 
herunder at Sano indskrives i de relevante kliniske retningslinjer vedr. målgruppen 

• Fortsætte ensretningen af de kliniske ydelser på tværs af centrene 
• Ansvarlig for at sikre systematisk og relevant indsamling af data til dokumentation af 

effektmål og kvalitetsmonitorering, herunder identificere kliniske problemstillinger, der kan 
gøres til genstand for forskning (Sano forsker ikke selv – dette gøres i samarbejde med 
Dansk Gigthospitals forskningsenhed) 

• Tilsikre og videreudvikle relevant bruger- og pårørendeinddragelse 
• Håndtere klager og utilsigtede hændelser i samarbejde med afdelingscheferne 
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• Medvirke ved udarbejdelse samt implementering af strategi, herunder handlingsplaner. 
 
 

Drift og økonomi 

• Medvirke til optimal anvendelse af de tre centres ressourcer. 
• Ansvarlig for kommunikation til og med myndigheder ift. kvalitet, udvikling af 

behandlingsstrategier og sundhedsfaglige spørgsmål.  
• Tilsikre overholdelse af gældende lovgivning, der relaterer sig til et § 79 sygehus stk 2.  

 

Partnersamarbejde 

• Vedligeholde og udvikle gode samarbejdsrelationer til regioner, henvisere, sundhedsfaglige 
interessenter, forsikringsselskaber etc. i samarbejde med afdelingscheferne og lederen af det 
administrative team 

• Bistå ved intern kommunikation ifm. behandlingstilbud m.v. samt kommunikation med 
Parkinsonforeningen vedr. rehabiliteringstilbud til parkinsonpatienter.  

Ledelse og kompetencer 

• Personaleledelse af henholdsvis: 
o projektledere for kvalitetsmonitorering og databearbejdning 
o projektleder for Videncenter for rehabilitering til mennesker med Parkinsons 

sygdom 
o udvalgte nøglemedarbejdere i projektmæssig regi. 

• Ansvarlig for den mono- og tværfaglige kompetenceudvikling, herunder i samarbejde med 
afdelingscheferne at sikre rehabiliteringsspecialisering og rette uddannelsesniveau til 
medarbejdere. 
 

Resultatkrav 

Sano har endvidere en række resultatkrav, som det forventes, at den sundhedsfaglige chef vil indfri: 

• Udvikling af tilbuddet til den offentlige storkunde, herunder at de serviceres fuldt 
tilfredsstillende. 

• At Sano følger nationale kvalitetsmål samt imødekommer alle krav vedr. de risikobaserede 
tilsyn. 

• At de ydelser, Sano leverer på tværs af de tre centre, er harmoniserede og fagligt opdaterede. 
• At strategi 2021-2023s mål opfyldes i samråd med centerchefen, samt at Sano har effektive 

og lønsomme arbejdsgange. 
 

Den sundhedsfaglige kompetenceprofil  

• Den sundhedsfaglige chef har en sundhedsfaglig baggrund, gerne som sygeplejerske, 
kombineret med relevant akademisk videreuddannelse inden for eget fag eller kvalitet på 
masterniveau eller højere 
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• Det er et krav, at den sundhedsfaglige chef har dokumenterede ledelsesmæssige 
kompetencer og erfaring 

• Den sundhedsfaglige chef forventes at have viden inden for reumatologi  
• Det forventes, at den sundhedsfaglige chef kan demonstrere analytisk og strategisk tænkning 

og har dokumenteret erfaring med omsætte faglig indsigt baseret på data og evidens til 
behandlingstilbud 

• Det forventes, at den sundhedsfaglige chef har viden om og erfaring med ledelse af mono– og 
tværfaglige kvalitets – og udviklingsprojekter, også gerne tværsektorielt 

• Den sundhedsfaglige chef skal have indsigt i udviklingen af rehabiliteringsindsatser på tværs 
af sektorer 

• Den sundhedsfaglige chef formår at skabe balance mellem driftsvilkår og kvalitet 
• Den kommende sundhedsfaglige chef er digitalt proaktiv og har erfaring med teknologisk 

understøttelse i behandlingsstrategier og administrative arbejdsgange. 

Personlige kompetencer 

• Den sundhedsfaglige chef er visionær og strategisk tænkende og har høje faglige og 
personlige ambitioner 

• Den sundhedsfaglige chef er analytisk og struktureret i sin tilgang og kan både igangsætte og 
afslutte 

• Den sundhedsfaglige chef har en ledelsesstil med fokus på, at samarbejde og samskabelse er 
centrale redskaber til at nå organisationens mål 

• Den sundhedsfaglige chef kan som leder skabe det nødvendige følgeskab ved at lytte og skabe 
balance i anvendelsen af organisationens ressourcer gennem inddragelse og involvering 

• Den sundhedsfaglige chef er som leder loyal og ansvarsfuld samt anerkendende og 
imødekommende i sin attitude 

• Den sundhedsfaglige chef har forretningsforståelse, herunder en evne til at se muligheder på 
tværs af segmenter 

• Den sundhedsfaglige chef har stærke relationelle kompetencer og evner at opbygge gode 
samarbejdsrelationer og netværk både internt på centrene, med Dansk Gigthospital, 
Gigtforeningen og de mange eksterne interessenter (kommuner, forsikringsselskaber, 
hospitalsafdelinger, forskningsinstitutioner mv.) 

• Den kommende sundhedsfaglige chef har politisk tæft. 

Andet 

Centeret i Skælskør er den primære location, men da det er vigtigt at være tilgængelig på alle centre, 
vil der være rejseaktivitet til Middelfart og Aarhus. Herudover vil der være mulighed for at arbejde fra 
hjemmekontor. 
 
Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 


