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 Opdragsgiver Kolding Kommune  
 

 Adresse Kolding Kommune  
  Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

  Sygehusvej 6 
6000 Kolding 
Telefon: 79 79 79 79   

  www.kolding.dk  
 
 
 Stilling Sundhedschef 
 
 
 Refererer til Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund  
 
 
 Ansættelsesforhold Stillingen ønskes besat på overenskomstvilkår for 

kommunale chefer 
 

 
Tiltrædelse: 1. juli 2021  

 
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund  

Tlf: 79 79 42 00 
    
 
  Partner Mia Fruergaard, MUUSMANN A/S 

Tlf: 21 29 70 79 
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 2. maj 2021 
 
  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 12. maj 2021 
  Test:  Fredag den 14. maj 2021 

    2. samtaler:  Torsdag den 20. maj 2021 

http://www.kolding.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kolding Kommune – sammen designer vi livet  

Kolding Kommune er en visionær, attraktiv og økonomisk veldrevet kommune i Region Syddanmark 
med ca. 93.000 indbyggere. Kolding er bl.a. kendt for designudvikling og moderne arkitektur, smuk 
natur, et stort og moderne sundhedscenter og et driftigt handels- og erhvervsliv.  

Det er på mange områder en kommune i vækst og udvikling - og med et kontinuerligt fokus på at sikre 
høj faglig kvalitet i de kommunale ydelser gennem en balanceret kombination af nytænkning og 
ansvarlig drift i såvel faglige som økonomiske henseender. Byens mangfoldige uddannelsestilbud, 
designinstitutioner og studiemiljøer tiltrækker især den yngre del af befolkningen og enlige i 
aldersgruppen 18 – 35 år. Se Kolding Kommunes befolkningsprognose for 2020 – 2032 her.  

Kolding Kommune har de seneste år været igennem en omfattende økonomisk genopretningsplan, og 
kommunens nuværende økonomi og driftsituation er således solid og balanceret. Der er en fortsat 
ambition om at holde fast i en stram og sikker styring af budgetter og økonomisk forbrug og løbende 
arbejde med nytænkning, optimering og effektivisering af den service, kommunen leverer til 
borgerne, herunder også på sundhedsområdet. 
 
Design og designtænkning er en stor del af Kolding Kommunes DNA, og kommunen er kendt for at 
være Danmarks eneste designkommune. Sloganet ”Sammen designer vi livet” gennemsyrer 
kommunens strategier, tiltag og udviklingsområder, og det er således ikke ”bare” et slogan, men en 
vision og et pejlemærke, som medarbejdere og ledere gensidigt holder hinanden fast på for at sikre, 
at det sætter sit tydelige aftryk og bliver både nærværende og relevant for borgerne i kommunen.  
Grundlæggende betyder det, at borgere, erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner og foreninger i 
kommunen arbejder sammen om at udvikle og forbedre de rammer, der skal sikre, at alle kan leve et 
godt liv. Det betyder også, at alle i kommunen, hvad end de bor i Kolding Kommune, driver virksomhed 
eller går på arbejde, har en andel i, hvordan det gode liv skabes for alle. Målet er kontinuerligt at 
designe og implementere nye designs for beslutninger og løsninger, der matcher 
velfærdssamfundets udfordringer gennem samskabelse og partnerskaber - og ved at turde designe 
nye og innovative måder at drive samfund og vækst på. Det kræver mod, nysgerrighed, refleksion og 
stærke samarbejdsevner hos både ledere og medarbejdere.  

Læs mere om designvisionen her.  

Sundhedsområdet i Kolding Kommune  
Kolding Kommunes sundhedsområde er veldrevet og velfungerende. Foruden dedikerede, ambitiøse 
og fagligt kompetente medarbejdere er området kendetegnet af ambitioner om kontinuerligt at holde 
organisering og arbejdsmåder op mod det, der giver størst værdi for borgerne og være nysgerrige på 
de nye muligheder, synergier og behov, der opstår.  Sundhedsområdet hører organisatorisk under 
Senior- Sundheds- og Fritidsforvaltningen, men i praksis går sundhed på tværs af forvaltningssøjler, 
hvorfor der i endnu højere grad skal skabes sundhedsfremmende, forbyggende og rehabiliterende 
indsatser på tværs af de kommunale snitflader og gennem eksterne partnerskaber og samarbejder. 
På samme måde er det en ambition at udfordre gængse sundhedsbegreber præget af en traditionel 
sundhedsvidenskabelig tilgang for i stedet at arbejde med et mere nuanceret og bredtfavnende 
sundhedsbegreb, hvor det at have en åben og nysgerrig tilgang til mennesker er helt afgørende. Dette 
er Ligevægt-projektet et godt eksempel på: Et innovationsprojekt, som opstod ud af en nysgerrighed 

https://www.kolding.dk/media/fhmhgskk/befolkningsprognose_2020_2032.pdf
https://kolding.dk/om-kommunen/designvisionen/
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omkring andre måder at forstå og imødekomme mennesker på, som kæmper med udfordringer i 
forbindelse med mad, krop og vægt. Med designtænkning som struktur, metodik og mindset, var 
første trin i projektet at tilstræbe en dybdegående forståelse for de mennesker, det handler om.  

Læs mere om Ligevægt-projektet her. 

Sundhedscentret  

 
Koldings Sundhedscenter, som blev udvidet i 2017, tilbyder bl.a. tilbud indenfor genoptræning, 
rehabilitering, sundhedsfremme, forebyggelse, sundhedspleje, specialtandpleje, omsorgstandpleje, 
tandregulering og sygeplejeklinikkens tilbud. Formålet med sundhedscenteret er, at give alle 
borgerne i kommunen én indgang til det kommunale sundhedsvæsen, hvor rammerne opleves som 
trygge og rare, og hvor den faglige kvalitet er i top. Centeret er lyst og imødekommende og 
arkitektonisk baseret på helende elementer med udsyn til fjorden.  
 
Huset er præget af en god atmosfære, venlig imødekommenhed, en uformel tone og kollegial sparring 
på tværs af fagområder. Sundhedscentret danner rammen om hovedparten af sundhedsområdets 
medarbejderstab, herunder lederne og således også sundhedschefen og forvaltningens chefgruppe. 
Dertil har sundhedsområdet en række mindre satellitter (bl.a. tandpleje- og, træningsmatrikler) og et 
tæt samarbejde med Kolding Sygehus på den anden side af vejen, som er en del af Sygehus Lillebælt, 
eksempelvis i forbindelse med planlægning af genoptræning efter endt sygehusbehandling mv.  
 
 
 
 
 
 

https://www.kolding.dk/media/3nrctzrw/ligev%C3%A6gt.pdf
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Møllebæk 
Indenfor sundhedsområdet i Kolding Kommune 
skal Terapihaven Møllebæk også fremhæves som 
et godt eksempel på kommunes fokus på 
betydningen af mental sundhed og rehabilitering. 
Haven er skabt i et unikt samarbejde med 
Københavns Universitet, hvor forskere og 
terapeuter arbejder professionelt med haven, som 
videnskabeligt dokumenteret helbreder 
mennesker med stress og andre sygdomme. 

Haven dækker et omkring 10.000 kvadratmeter stort område. Haven fungerer bl.a. som et 
rehabiliteringstilbud til borgere, der døjer med bl.a. stress, depression eller angstrelaterede lidelser. 
De henvises enten via Sundhedscentret eller Kolding Kommunes jobcenter. 

 

Visioner, strategier og værdier  

Kolding Kommune er en attraktiv arbejdsplads med fokus på udvikling og læring som grundlag for at 
kunne gøre en positiv forskel for borgerne. Tillid, åbenhed og gensidig respekt er centrale nøgleord på 
tværs af forvaltninger, afdelinger og institutioner, og der er generelt et stort fokus på at udvikle og 
styrke de tværgående samarbejder både internt i kommunen og eksternt. Kommunen lægger vægt på 
at være en decentral organisation, der bygger på tillid. Beslutninger skal træffes dér, hvor fagligheden 
og områdekendskabet er størst – og altid med borgerens centrum for øje.  

Byrådet i Kolding Kommune har sammen med de politiske udvalg vedtaget en række politikker og 
strategier, som samlet set skaber rammen for de tværgående og mere komplekse indsatser og forløb. 
Det er væsentligt, at man som både medarbejder og leder i kommunen er fortrolig med disse rammer, 
også på tværs af fagområderne, da det har stor betydning for udmøntning af visionen om at skabe 
sammenhængende og helhedsorienterede borgerforløb.  

Ledelsesgrundlag  
Kolding Kommunes ledelsesgrundlag er udarbejdet på baggrund af Kolding Kommunes vision 
”Sammen designer vi livet”, og er således udviklet i samarbejde med - og med inspiration fra - 
erhvervsliv, forskere og andre offentlige ledere. Ledelsesgrundlaget består af fire ledelsesprincipper 
med tilhørende bærende værdier foruden en række ledelseskompetencer, som knytter sig til 
specifikke ledelsesniveauer i organisationen – i dette tilfælde ledelse af ledere: 

Ledelsesprincipperne: 
 

▪ Resultatskabende forskellighed 
▪ Udsyn 
▪ Professionalisme 
▪ Designdrevet fornyelse.  

 

Ledelseskompetencerne: 

▪ Ledelse af organisation og drift  
▪ Designledelse  
▪ Strategisk ledelse  
▪ Ledelse af mennesker  
▪ Fortolke og formidle  
▪ Dig selv  

https://www.kolding.dk/om-kommunen/designvisionen/sammen-designer-vi-livet/
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Du kan læse mere om designledelse i Kolding Kommune her.  

’Borgerens centrum’ og ’Selvværd og Sammenhæng’  
I december 2016 godkendte det daværende Seniorudvalg og Social- og Sundhedsudvalg 
projektgrundlaget for det strategiske designprojekt Selvværd og Sammenhæng. Fire designere 
gennemførte en omfattende brugerundersøgelse blandt borgere, der modtog hjælp fra Senior- og 
Socialforvaltningen, med henblik på at gøre kommunen mindre kompleks og lettere af gennemskue. 
Med afsæt i undersøgelsens indsigter blev der udarbejdet en strategi, som består af:  
 

• En visionssætning for medarbejdere og ledere: Selvværd og Sammenhæng i alt hvad du siger og 
gør.  

• En tilgang: 1) Stil spørgsmål før du giver svar. 2) Skab mening sammen med borgeren og 3) Gør 
det muligt.  

• Fem leveregler, som er politisk vedtaget i august 2017, og som skal ses i forlængelse af 
Selvværdsstrategien udviklet og godkendt i 2012 samt Kolding Kommunes fælles mål om, at 
omdrejningspunktet altid skal være Borgerens Centrum.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Selvværd og Sammenhæng handler om, hvordan vi møder mennesker, der har brug for hjælp og støtte, 
samt hvordan vi samarbejder med det enkelte menneske om at finde den gode løsning for lige præcis 
denne borger, hvordan vi sætter vores faglighed i spil og om de leveregler, der kendetegner vores 

https://www.kolding.dk/media/lgwkfrej/designkit_ledelse.pdf
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prioriteringer og opgaveløsninger. Selvværd og Sammenhæng kræver, at både chefer, ledere og 
medarbejdere er parate til at tilpasse sig, når der opstår nye muligheder eller behov, som kan 
understøtte Selvværd og Sammenhæng og skabe de bedste betingelser i samarbejdet med borgerne.  
 

Organisation 

Den politiske organisation 
Byrådet i Kolding Kommune består af 25 medlemmer og ledes af borgmester Jørn Pedersen (V). Den 
politiske organisering består af Økonomiudvalget og 10 stående udvalg, herunder Social- og 
Sundhedsudvalget. 

Den administrative organisation 
Kolding Kommune er organiseret i 5 forvaltninger med hver sin direktør: Centralforvaltningen, By- og 
Udviklingsforvaltningen, Børne- Uddannelses- og Arbejdsmarkedsforvaltningen, og Senior- 
Sundheds- og Fritidsforvaltningen og Socialforvaltningen.  

Kommunens direktion og centralforvaltning ledes af kommunaldirektør Thomas Fonnesbæk Boe og 
består derudover af By- og Udviklingsdirektør Merete Dissing, Børn-, Uddannelse- og 
Arbejdsmarkedsdirektør Michael Petterson, Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektør Annette Lund og 
Socialdirektør Thomas Reintoft.  

Den nye sundhedschef refererer til Senior-, Sundheds- og Fritidsdirektøren og arbejder tæt sammen 
med de tre øvrige chefkolleger på sundhedsområdet og med de 6 afdelingsledere for henholdsvis 
Døgnrehabilitering, Træning, Sundhedsfremme og forebyggelse, Tandpleje og Køkken. 

Medarbejderfordelingen er som følger: 

Sundhedschef 183 ansatte   Afdelingsleder 

SSF Den kommunale Tandpleje  64 ansatte  Overtandlæge Chris Holm Kristensen 

SSF Døgnrehabilitering  35 ansatte Leder Trine Thomsen 

SSF Sundhedscenter køkken  6 ansatte  Leder Bente Kær 

SSF Sundhedsfremme og 
forebyggelse  

26 ansatte  Afdelingsleder Heidi Amstrup Olesen 

Sundhed og Træning SSF 
Træning 1  

29 ansatte  Vakant 

Sundhed og Træning SSF 
Træning 2  

23 ansatte  Afdelingsleder Kristian Lind Olesen 

 

I Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen er der netop gennemført en organisatorisk 
omorganisering, som løbende tilpasses og forventes at have fuld effekt pr. 1. juni 2021. Ansættelsen 
af en ny sundhedschef med fuldt fokus på sundhedsområdet er en vigtig del af omorganiseringen og i 
tråd med visionen om at sætte sundhed endnu mere på dagsordenen i udviklingen af det nære 
sundhedsvæsen. Omorganiseringen indebærer bl.a., at Sygeplejeområdet nu hører under samme 



   

8   
 

område som Hjemmehjælp med henblik på at udnytte de synergier, der ligger i et styrket samarbejde 
på områderne. Vesterløkke (Center for midlertidigt ophold) og Kvalitetsafdelingen, som bl.a. 
varetager kvalitets- og hygiejneopgaver på det sygeplejefaglige felt, organiseres endvidere under 
Sygeplejen, jf. organisationsdiagrammet på side 7.  
 

Organisationsdiagram – Senior-, Sundheds- og Fritidsforvaltningen 

 

 
Organisationsdiagram – Sundhed  

 

 

Opgaven 

Sundhed på dagsordenen  
Sundhedschefen skal varetage den overordnede ledelse, planlægning og styring af driften på 
sundhedsområdet i overensstemmelse med de politisk og administrativt fastlagte mål og rammer.  

Sundhed skal sættes højt på dagsordenen, og med Kolding Kommunes visioner og strategier som 
afsæt skal sundhedschefen går forrest med ambitionen om at implementere sundhed inden for alle 
politikområder i kommunen. Der skal identificeres og afprøves flere potentielle synergieffekter, og 
der skal sikres inddragelse af og samarbejde med mange forskellige fagligheder - herunder også på 

https://www.kolding.dk/borger/aeldre/boliger-til-seniorer/plejehjem-plejeboliger/vesterlokke-center-for-midlertidigt-ophold/
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tværs af organisationssøjler og i det tværsektorielle samarbejde med bl.a. de praktiserende læger, 
sygehuset og kommunerne i Region Syddanmark. Den nye sundhedschef skal gennem et meget tæt 
samarbejde med chefen for Sygeplejen sikre borgernes sammenhængende forløb på tværs af 
sektorer og i tæt samspil med den regionale sygepleje og sundhedsområdet generelt. 
Samarbejdsfladerne til både Fritids-, Arbejdsmarkeds-, og Socialområdet skal tilmed styrkes 
yderligere, og indsigterne og erfaringerne fra bl.a. Ligevægt-projektet skal aktivt integreres i 
måderne, hvorpå der arbejdes med sundhed i kommunen generelt.   

Foruden direktøren arbejder sundhedschefen tæt sammen med sine fire chefkolleger i forvaltningen, 
som indgår i et velfungerende chefteam, hvor man sparrer med hinanden og aktivt trækker på 
hinandens respektive kompetencer og fagligheder. I leder- og medarbejdergruppen er den faglige 
mangfoldighed tilsvarende stor, og samarbejdet på tværs af organisationens ledelses- og 
medarbejderlag er præget af gensidig respekt, tillid og nysgerrighed. Som sundhedschef er det derfor 
også afgørende, at du kan stå i spidsen for et fortsat trivselsfremmende og tillidsfuldt arbejdsmiljø, 
hvor der udfordres konstruktivt ind i andres fagområder gennem spørgsmål og refleksioner og altid 
med borgerens centrum for øje. 

Som sundhedschef i Kolding Kommune vil du således varetage ledelsesopgaver, der vedrører drift, 
økonomistyring og organisationsledelse, samtidig med at du forventes at gå forrest som en visionær, 
strategisk og udviklingsorienteret leder, der skaber det nødvendige følgeskab og motivation gennem 
inddragelse af chefkolleger, ledere og medarbejdere. Du skal medvirke til at sikre, at 
synergieffekterne forstærkes yderligere på sundhedsområdet gennem et stærkt tværfagligt og -
organisatorisk samarbejde og bl.a. bruge designvisionen som ledetråd. De faglige ambitioner er høje, 
og den nye sundhedschef skal således formå at balancere udviklingen af de enkelte fagområder på en 
tværgående og fagintegrerende måde.   
 
Af vigtige ansvarsområder og opgaver for den kommende sundhedschef kan nævnes:  
 

• Stå i spidsen for en ambitiøs tværorganisatorisk og tværsektoriel udvikling af 
sundhedsområdet, hvor mødet med mennesker, situationer og dét, der giver mening er 
styrende for samspil og tilgang til opgaver og ledelse. 

• Skabe synlige resultater på sundhedsområdet ved at gå ”jomfruelige” veje og gennem en 
tværgående og helhedsorienteret indsats med borgernes centrum som en synlig og stærk 
drivkraft. 

• Sikre sundhedscentrets position som et kommunalt fyrtårn for et sundt og aktivt liv i Kolding 
Kommune. 

• Sikre en fortsat implementering og efterlevelse af forvaltningens strategi, Selvværd og 
Sammenhæng. 

• Være garant for en ansvarlig og sikker drift og økonomistyring inden for sundhedsområdet og i 
relation til sundhedscentret.  

• Navigere sikkert og reflekteret mellem designledelse og typisk driftsledelse. 
• Etablere sundhedsrelevante netværk, samarbejder og partnerskaber.  
• Facilitere tværorganisatoriske samarbejder og projekter i tæt dialog og sparring med 

chefteamet, afdelingslederne og medarbejderrepræsentanterne.  
• Indgå i en række interne og eksterne udvalg, herunder, Kommunallægeligt Udvalg og 

Strategisk lederforum samt et eksternt samarbejdsforum mellem Sygehus Lillebælt og 
regionens kommuner i regi af Sundhedsaftalerne. 

https://www.kolding.dk/media/3nrctzrw/ligev%C3%A6gt.pdf
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• Være bindeled mellem direktion og afdelingsledere og sikre, at perspektiver formidles loyalt 
videre i organisationen både opadtil, nedadtil og til siden.  

• Sikre et højt engagement i organisationen gennem en energisk, tydelig, ressourceorienteret 
og anerkendende ledelsesstil. 

• Sikre relevant kendskab og aktivt bidrage til sundhedspolitiske beslutninger, strømninger og 
dagsordener af både international, national og regional karakter.  

• Stå skulder til skulder med Senior- Sundheds- og Fritidsdirektøren og bidrage med data, 
fortællinger og resultater på sundhedsområdet, herunder især også det tværgående for at 
styrke det politiske beslutningsgrundlag.   

• Fungere som gatekeeper ift. at få opgaver til at glide tværsektorielt og sikre, at de nødvendige 
ressourcer følger med.  

Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Den nye sundhedschef:  
 

• Besidder udsyn, visioner og skaberkraft på sundhedsområdets vegne, som smitter positivt af 
på borgerne og organisationen.   

• Er i besiddelse af en partnerskabstankegang og praktiserer netværksledelse for at skabe 
stærke relationer på sundhedsområdet. 

• Bidrager til og trives i en lærings- og udviklingskultur, hvor ”øvelsespraksis” er måden at få ting 
til at ske på, og hvor ”det perfekte” ikke tilstræbes eller er et mål i sig selv. 

• Er oprigtig interesseret i mennesker og den kommunale virkelighed – tænder på kompleksitet 
og det ægte engagement i mennesker. 

• Motiveres af ideen om at udfordre gængse sundhedsforståelser- og begreber i samråd med 
kolleger, medarbejdere og eksterne samarbejdspartnere – og går gerne ad nye veje, hvor 
skinnerne ikke altid er lagt på forhånd.  

• Skaber let nye relationer og kommunikerer tydeligt og ubesværet med andre på tværs af 
fagligheder og forskellige rationaler og forståelser.  

• Har det fornødne overblik til at identificere mulige synergier og er klar til at gribe bolde, når 
andre i organisationen får øje på dem – og sikrer at ideer og kreativitet omsættes til 
handlinger og resultater 

• Mod til at træffe beslutninger og samtidig sikre sig det nødvendige følgeskab gennem 
inddragelse og dialog.    

• Har ikke nødvendigvis stor indsigt i samtlige fagområder, herunder deres lovgivningsmæssige 
rammer, men bruger sin analytiske kapacitet, interesse og nysgerrighed til smidigt at sætte 
sig ind i nye fagområder og nyt stof. 

• Fremstå som en professionel og respekteret chef, hvis sparring og samspil efterspørges 
indenfor og udenfor kommunen.   

• Har en anerkendende, lyttende og respektfuld ledelsesstil og kan formidle loyalt både opadtil, 
nedadtil og til siden. 

• Er en udpræget holdspiller, som formår at forløse de mange potentialer i en organisation, hvor 
vi fejrer succeserne sammen og ikke betragter det som nederlag, når vi sammen bliver klogere 
og lærer af vores fejl.  
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• Besidder stærke relationskompetencer og kan formidle sikkert og overbevisende i både skrift 
og tale på tværs af organisationslag. 

• Går forrest i forhold til at sikre et fortsat højt fagligt engagement og en høj servicekultur på 
sundhedsområdet.  

• Har erfaring med drift, økonomistyring og ledelse af ledere.   
• Har politisk forståelse og indsigt i kommunale praksisser. 

 
Har formentlig en sundhedsfaglig baggrund, fx som terapeut eller lign., eller har opnået indgående 
kendskab til sundhedsområdet på anden vis. 

Andet 

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

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


