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Psykiatrien i Region Midtjylland 
 

Stillings- og funktionsbeskrivelse for ledende overlæge 

ved Regionspsykiatrien Midt 
 

Navn:  

 

Afdeling 

Regionspsykiatrien Midt  

Afsnit 

 

 

Stilling 

Ledende overlæge 

 

Organisatorisk placering 

 

 

Den ledende overlæge udgør sammen med oversygeplejer-

sken afdelingsledelsen for Regionspsykiatrien Midt. 

 

Afdelingsledelsen refererer til hospitalsledelsen i Psykiatrien 

i Region Midtjylland.  

 

Hospitalsledelsen har ansvaret for, at afdelingsledelserne 

fungerer. 

 

Afdelingsledelsen har et fælles ansvar for samarbejdet og 

er forpligtet til i videst muligt omfang at opnå enighed om 

beslutninger vedrørende afdelingen.  

 

Der er gensidig informationspligt. 

 

I tilfælde af uenighed skal hospitalsledelsen kontaktes. 

 

Samarbejdspartnere 

 

 

Hospitalsledelsen og ledelsesgruppen for Psykiatrien i Re-

gion Midtjylland. 

  

Endvidere socialområdet i Region Midtjylland, de somatiske 

sygehuse, praktiserende læger, kommuner, patienter og 

pårørende m.fl. 

Ansvarsområde 

 

 

Regionspsykiatrien Midt 

Opgaver 

 

Overordnede hovedopgaver 

 

Region Midtjyllands overordnede vision for sundhedsområ-

det er  

 

 Et sundhedsvæsen på patientens præmisser 
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"Psykiatriens vision og strategiske indsatsområder" er poli-

tiske godkendt og danner grundlag for at realisere følgende 

vision for Psykiatrien i Region Midtjylland: 

 

 Bedre behandling og længere liv til flere med psy-

kisk sygdom - på patientens præmisser 

 

Realiseringen sker med udgangspunkt i Ledelsesgrundlag 

for Psykiatrien i Region Midtjylland, fællespsykiatrisk politik 

og 'God ledelse og styring i Region Midtjylland'. 

 

Afdelingsledelsen skal varetage såvel interne ledelsesopga-

ver i afdelingen, som opgaver på tværs af psykiatrien - af-

deling, region og sektorer mm. - for at skabe et sammen-

hængende ledelsessystem, som understøtter visionen.  

 

Afdelingsledelsens hovedopgaver er overordnet at skabe 

optimale rammer og retning for  

 Behandling, pleje, undervisning mm. af patienter – 

sammenhængende og helhedsorienteret. 

 Uddannelse af de fremtidige medarbejdere i sund-

hedssektoren. 

 Faglig udvikling, innovation og forskning. 

 Ledelse – skabe og afklare ledelsesrum for ledere og 

nøglemedarbejdere i afdelingen. 

 

Lederrolle 

Der er forventning om, at afdelingsledelsen: 

 Er resultat- og dialogorienteret med fokus på opga-

ven i afdelingen og i psykiatrien som helhed og sik-

rer, at beslutninger implementeres på alle niveauer. 

 Tager et økonomisk og langsigtet perspektiv på af-

delingen samt opnår kortsigtede mål i balance med 

langsigtede mål vedrørende økonomi og kvalitet. 

 Aktivt inddrager og er i dialog og samspil med bor-

gere, patienter og brugere. 

 Kommunikerer sammenhængen mellem Psykiatrien i 

Region Midtjylland og afdelingens mission, vision og 

strategier, således at det skaber retning, mening og 

engagement hos medarbejderne. 

 Understøtter samarbejdet i én sammenhængende 

psykiatri i Region Midtjylland. 

 Tager initiativer til tværgående ledelse i forhold til 

afdelingens opgaver, bidrager til at skabe sammen-

hæng og helhed i ydelser og opgaveløsning – både 

på tværs af regionens interne enheder og på tværs 

af myndigheder og omverdenens øvrige aktører, 

herunder kommunale aktører, universiteter og pri-

vate aktører m.fl. 

 Forudser den nødvendige fremtidige forandring og 

afprøver nye måder at levere sundhedsydelser på.  

https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/om-os/sadan-fungerer-psykiatrien/print_5733_strategiske-indsatser_a3.pdf
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X9B078B787D97F0EDC125784D0065F197&level=7016&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X9B078B787D97F0EDC125784D0065F197&level=7016&dbpath=/edok/editor/7016.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://www.rm.dk/om-os/organisation/vardier/God-ledelse-og-styring-i-region-midtjylland/
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 Inddrager – hvor det er muligt - afsnitsledelser i 

psykiatrien samt andre funktioner i strategiske over-

vejelser og bidrager på relevant niveau til den stra-

tegiske planlægning i samarbejde andre afdelingsle-

delser og hospitalsledelsen. 

 Sammensætter teams af kompetente og ambitiøse 

ledelser af afdelingens enheder og bidrager til et 

sammenhængende ledelsessystem, vertikalt som 

horisontalt. 

 Skaber rammerne for at udvikle et godt dynamisk 

arbejdsmiljø i afdelingen og et godt arbejdsklima 

med samarbejdspartnerne. 

 Stiller faglige perspektiver til rådighed for eller i dia-

log med politiske beslutningstagere om de krav og 

målsætninger, der stilles til den offentlige sektor og 

omsætter de politiske beslutninger til handling. 

 Sikrer, at Psykiatriloven overholdes, og at de i love 

og cirkulærer fastsatte indberetninger af tvang udfø-

res til tiden. 

 

MED-udvalg 

Afdelingsledelsen har ansvaret for at skabe rammerne for 

et godt samarbejde i Lokal-MEDudvalget.  

 

Samarbejdet skal sikre medarbejderne medindflydelse og 

medbestemmelse, jfr. Region Midtjyllands MED- og Ar-

bejdsmiljøaftale, således at opgaveløsningen kvalificeres, 

og at der skabes sammenhæng mellem kravene til afdelin-

gens ydelser og personalepolitikken. 

 

Indsatsen for et godt arbejdsmiljø indgår som en del af 

drøftelserne på alle niveauer i afdelingen. 

 

En repræsentant fra afdelingsledelsen er formand for Lokal-

MEDudvalget. 

 

Kompetence- og uddan-

nelseskrav 

 

Speciallæge i psykiatri og overlægekvalificeret i specialet i 

overensstemmelse med retningslinjer for faglig bedøm-

melse af speciallæger i Region Midtjylland. 

 

Relevant ledelsesmæssig uddannelse og erfaring haves el-

ler forventes erhvervet på relevant niveau. 

 

Personlige kvalifikationer 

 

 

Lederegenskaber og evner til samarbejde, både internt og i 

forhold til en bred kreds af eksterne samarbejdspartnere. 

 

Kompetencekrav jf. de 7 lægeroller:  

 

Der lægges især vægt på følgende:  
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Ovenstående stillings- og funktionsbeskrivelse er gældende på ansættelsestidspunktet. Æn-

dringer kan blive foretaget ved gensidig aftale mellem den ledende overlæge og hospitalsledel-

sen. 

 

Der henvises også til: Stillingsbeskrivelser, overordnede for ledere på hospitaler og psykiatri- 

og socialområdet, regional retningslinje 

Medicinsk Ekspert/lægefaglig Den ledende overlæge skal være speciallæge i 

psykiatri.  

 

Leder/administrator/organisator Der lægges vægt på ledelsesmæssig erfaring – 

gerne tillige formaliseret lederuddannelse. Derud-

over lægges der vægt på gennemslagskraft og 

synlighed. 

 

Akademiker/forsker/underviser Der lægges vægt på, at den ledende overlæge har 

dokumenteret forskningsmæssig erfaring, samt in-

teresse for og vilje til at understøtte og deltage i et 

aktivt videnskabeligt miljø. 

 

Kommunikator Der lægges vægt på erfaring som underviser for 

tværfagligt personale, læger og andre faggrupper. 

Der lægges vægt på en god evne til kommunika-

tion overfor såvel medarbejdere som øvrige in-

terne og eksterne samarbejdspartnere. 

 

Samarbejder Der lægges vægt på gode evner for samarbejde, 

herunder evne til at samarbejde med og motivere 

et tværfagligt personale. Vigtige samarbejdsegen-

skaber er loyalitet, åbenhed og robusthed. 

 

Professionel Den ledende overlæge skal være et forbillede for 

andre læger i afdelingen og have en professionel 

fremtoning overfor patienter og ansatte. Der læg-

ges vægt på en professionel indgangsvinkel til læ-

gegerningen samt viden om og respekt for juridi-

ske og etiske aspekter af det lægelige arbejde så-

vel som arbejdet med ledelse og administration. 

 

Sundhedsfremmer 

 

Den ledende overlæge skal have forståelse for be-

tydningen af forebyggelse og sundhedsfremme i 

relation til behandlingen af psykiatriske patienter. 

 

Andet 

 

 

Udarbejdet (dato/år) 

Oktober 2020 

 

Senest revideret (dato/år) 

Oktober 2020 

 

http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X556173B92F774007C12581070036B5AC&level=FHR&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g
http://e-dok.rm.dk/edok/Admin/GUI.nsf/Desktop.html?open&openlink=http://e-dok.rm.dk/edok/enduser/portal.nsf/Main.html?open&unid=X556173B92F774007C12581070036B5AC&level=FHR&dbpath=/edok/editor/RM.nsf/&windowwidth=1100&windowheight=600&windowtitle=S%F8g

