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 Opdragsgiver Region Hovedstadens Psykiatri  
 

 Adresse Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
  Kristineberg 3 
  2100 København 
   
 Tlf. 38 64 00 00 
   
  www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-

tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-
Ungdomspsykiatrisk-Center 

 
 
 Stilling Klinikchef 
 
 Refererer til Centerchef Kresten Dørup 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelsen sker i henhold til aftalen for lægelige chefer 

med mulighed for at forhandle tillæg svarende til 
kvalifikationer. 

  
Tiltrædelse: 01.08.2021 eller før.  

 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Centerchef Kresten Dørup   
  Tlf. 28 83 75 72 eller klinikchef Nina Staal 

Tlf.  50 51 51 05 
 

  Partner Mia Fruergaard, MUUSMANN A/S 
Tlf. 21 29 70 79 

 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 11. april 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:  Mandag den 19. april 2021 
  Test: Torsdag den 22. april 2021 

    2. samtaler:  Onsdag den 28. april 2021 

 

http://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center
http://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center
http://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center (BUC) er ét center under Region Hovedstadens Psykiatri. 
Centeret er fordelt på flere lokaliteter i Regionen. BUC er det største børne- og ungdomspsykiatriske 
center i Danmark, som udreder og behandler psykisk syge børn og unge med alle former for 
psykiatriske lidelser i aldersgruppen 0 – 17 år. Børne- og ungdomspsykiatrien blev samlet under én 
ledelse ved årsskiftet i 2013 med det formål at skabe ét stort børne- og ungdomspsykiatrisk center i 
Region Hovedstaden, som arbejder med udredning, behandling, uddannelse og forskning. Foruden at 
rumme alle de specialpsykiatriske funktioner har BUC også et unikt og velrenommeret forsknings- og 
uddannelsesmiljø. BUC er endvidere del af et universitetshospital og bidrager således løbende til at 
øge vidensniveauet om børne- og ungdomspsykiatri både internationalt og nationalt. BUC har en 
ambition om kontinuerligt at udvikle eliteforskningsmiljøet ved at have en strategisk tilgang til 
evaluering, integrering og implementering i klinikken. 

Som selvstændigt psykiatrisk speciale - og som det største børne- og ungdomspsykiatriske center i 
landet - har BUC et stort ansvar for dels at yde den bedste udredning og behandling til børn, unge og 
deres familier, og dels at bruge den viden, der opnås ved forskning og gennem kontakten med børn- 
unge og familier. Derfor benytter BUC specialister og evidensbaserede metoder i et tæt og 
tværsektorielt samarbejde.  

BUC behandler hvert år over 4500 nye patienter og har et årligt budget på ca. 400 mio. kr. 

BUCs organisation består samlet set af en centerledelse og en udvidet centerledelse, to store kliniske 
afdelinger, en forskningsenhed, en centeradministration, et kvalitets- og forbedringsteam og et 
klinisk sekretariat. De to kliniske afdelinger er en ambulant afdeling med 13 afsnit fordelt på adresser i 
Hillerød, Glostrup og på Bispebjerg og en døgnafdeling, som består af syv afsnit i Glostrup og på 
Bispebjerg. Hver afdeling ledes af en klinikchef (læge) og 1-2 udviklingschefer. Afdelingsledelserne 
udgør sammen med centerchefen centerledelsen - centerchefen har det overordnede ansvar. Der er i 
alt 743 medarbejdere i BUC (698 månedslønnede og 45 timelønnede), som bl.a. udgøres af: 

• 341 medarbejdere ved afdeling Amb., hvoraf 56 er speciallæger 
• 305 medarbejdere ved afdeling Døgn., hvoraf 17 er speciallæger 
• 22 administrative medarbejdere i administrationen og Kvalitet- og Forbedringsteamet 
• 67 lægesekretærer fordelt på hele centret 

 

Organisationsstrukturen fremgår af organisationsdiagrammet på side 4.  

 

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Om-centret/Centerledelsen/Sider/default.aspx
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Region Hovedstadens Psykiatri 

BUC er ét ud af ni psykiatriske centre i Hovedstadens Psykiatri, som blev dannet i 2007, hvor den 
psykiatriske behandling blev samlet som ét hospital. Dette er Danmarks største psykiatrihospital med 
ansvar for regionens ydelser på psykiatriområdet, herunder også på børne- og ungeområdet.  

Læs mere om Region Hovedstadens psykiatriske organisation og se det samlede 
organisationsdiagram her. 

 

Opgaven  

Klinikchefen skal lede enten den ambulante afdeling eller døgnafdelingen i overensstemmelse med 
den pågældende klinikchefs kompetencer, interesser og erfaringsgrundlag. Den nye klinikchef vil 
således i tæt samarbejde med centrets anden klinikchef få mulighed for at sætte sit præg på 
stillingen og få indflydelse på den konkrete opgavevaretagelse. Klinikchefen udgør sammen med 
afdelingens udviklingschef(er),  afdelingsledelsen. Ledelsesarbejdet vil foregå i tæt samarbejde med 
den øvrige centerledelse, herunder den udvidede centerledelse og centraladministrationen, samt 

https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Sider/default.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/organisation/om-region-hovedstadens-psykiatri/Sider/default.aspx
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afsnitslederne for de respektive afdelinger. Klinikchefen vil indgå i det strategiske arbejde i 
centerledelsen og løfte tværgående indsatser på tværs af centret.  

Der er et ønske om fortsat at styrke og professionalisere centerledelsens interne samarbejdskultur 
såvel som samarbejdet med afsnitslederne. Det er derfor væsentligt, at den nye klinikchef ser 
potentiale og udviklingsmuligheder i også at ”lede ledere” med forskellige fagligheder, perspektiver og 
uddannelsesbaggrunde.  

Klinikchefen skal i samarbejde med den øvrige centerledelse omsætte de politiske og strategiske 
målsætninger til handling og bidrage til at sikre, at centret når sine mål, herunder at årsaftalen 2021 
realiseres. Klinikchefen har, som en del af centerledelsen, medansvar for driften og den løbende 
organisatoriske udvikling. Centrale fokusområder er bl.a. nedbringelse af tvang i børne- og 
ungdomspsykiatrien, overholdelse af udrednings- og behandlingsretten, recovery, styrkelse af det 
tværsektorielle samarbejde samt patient- og pårørendeinddragelse.  

Klinikchefen vil være ansvarlig for patientforløb samt for lægelig behandling inden for sit område og 
videreudvikling af patientbehandlingen, hvilket også inkluderer at skabe rammer for samt understøtte 
og facilitere forskning i tæt samarbejde med centerets professorer og den øvrige ledelse.   

Klinikcheferne er ansvarlig for den præ- og postgraduate uddannelse af læger i tæt samspil med 
centrets uddannelsesansvarlige overlæger. Centeret lægger stor vægt på at have et attraktivt og 
udviklende uddannelsesmiljø for fremtidens børne- og ungdomspsykiatere.  

BUC ser en stigning i henvisninger og en fortsat voksende kompleksitet i sygdomsbilledet. En 
udvikling, der fordrer et vedvarende behov for børne- og ungdomspsykiatrisk specialviden. Den nye 
klinikchef skal i samarbejde med udviklingschefen/udviklingscheferne for området, den øvrige 
centerledelse og med inddragelse fra afsnitslederne kunne tænke dette behov ind i både driften og 
udviklingen af BUC, således at BUC fortsat leverer kvalitetssikre og effektive udrednings- og 
behandlingsforløb for patienter og familier.  

Det er væsentligt, at den nye klinikchef bidrager aktivt til, at alle medarbejdergrupper i BUC opfatter 
sig som én samlet gruppe, og at det tværfaglige samarbejde i centeret fortsat videreudvikles. Et godt 
og udviklende arbejdsmiljø skal medvirke til at sikre, at BUC fortsat rekrutterer kompetente 
medarbejdere, som ønsker at arbejde, udvikle og uddanne sig på BUC. Det tværfaglige arbejdsmiljø 
skal fortsat skabe værdi for BUCs patienter, og arbejdsmiljøet skal føles trygt og motiverende med 
plads til udvikling, initiativ og handling. Klinikchefen skal i tæt samspil med udviklingschefen gennem 
sit virke etablere tillidsfulde relationer med medarbejdere og samarbejdspartnere og koordinere 
involverende processer som grundlag for en konstruktiv informationsudveksling og ligeværdig dialog.  
 

Klinikchefen skal være dygtig til at kommunikere tydeligt og meningsskabende samt formidle 
resultater og beslutninger fra ledelsesniveauerne i organisationen på loyal vis og bidrage til at sikre, 
at beslutninger og retningslinjer følges og udmøntes i det kliniske arbejde.  
 
Det er vigtigt, at klinikchefen har en bred indsigt i og interesse for de mange forskellige børne- og 
ungdomspsykiatriske kompetenceområder, som BUC råder over. Udgangspunktet er at udvikle 
meningsfulde og sammenhængende patientforløb for børn og unge i psykiatrien med patientens egne 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:b4c79301-a828-4d5c-9c65-e1a277cade76
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ønsker og behov i centrum. Klinikchefen skal således formå at lede i overensstemmelse med sin egen 
lægefaglige kompetencer og samtidig balancere dette med et tydeligt tværfagligt og tværsektorielt 
fokus.  

Mange af BUCs patienter har et samtidigt forløbet i kommunen, hvorfor klinikchefen skal formå at 
etablere strukturerede, tillidsfulde og sammenhængende samarbejdsrelationer med kommuner og 
andre relevante samarbejdspartnere.   

 
 

Aktuelle dagsordener  

Fremtidens Børne- og Ungdomspsykiatri 

BUC arbejder med en fælles, faglig ambition, som kombinerer et fokus på kvalitet i behandlingen, 
kompetente medarbejdere og effektive arbejdsgange - med patientens egne ønsker og behov i 
centrum. Ambitionen hviler på Region Hovedstadens Psykiatris 3-årsplan 2019-2021.  

Ambitionen er konkretiseret i 9 fokusområder, og det er afgørende, at den kommende klinikchef kan 
bidrage til, at der fortsat handles aktivt og målrettet i henhold til fokusområderne. Endvidere er det 
vigtigt, at klinikchefen kan tænke på tværs af organisationssøjlerne og bidrage til, at alle 
kompetencer og fagligheder kommer i spil.    

1. Styrket recovery for børn, unge og familier 
2. Hurtig adgang til en god udredning og effektiv behandling 
3. Mere viden skal give bedre behandlingseffekt 
4. Et bidrag til forebyggelse af psykisk sygdom 
5. Flere fleksible tilbud og sammenhængende forløb 
6. En børne- og ungdomspsykiatri der forebygger tvang 
7. Mere dialog med samfundet 
8. Rammer i børnehøjde 
9. Det bedste sted at arbejde, udvikle og uddanne sig 

 
Læs mere om den fælles, faglige ambition for fremtidens børne- og ungdomspsykiatri og se de ni 
fokuspunkter udfoldet her:  

 

Nordstjernen – et nyt hospitalsbyggeri i Glostrup  

Nordstjernen er et nyt hospitalsbyggeri for børne- og ungdomspsykiatri i Glostrup, som pt. er i 
planlægningsfasen. Den nye klinikchef vil via et tæt samarbejde med direktionen, de relevante stabe i 
Region Hovedstadens Psykiatri og Center for Ejendomme skulle bidrage til, at det nye byggeri 
opfylder målsætningerne i visionspapiret for Nordstjernen.  

Projektplanen for Nordstjernen indeholder en række delmål for 2021, hvortil BUC skal bidrage med 
faglige eller ledelsesmæssige input samt praktisk at sikre, at planerne bliver gennemført i klinikken. 
Processen ledes af en styregruppe med ledelsesrepræsentation fra Region Hovedstadens Psykiatri, 

https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:8770c4a6-c417-454e-b04e-76cf7bfa47c6
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Centerledelsen og Center for Ejendomme (sidstnævnte er projektleder). Både ledelse, kliniske 
medarbejdere og administrative medarbejdere bidrager med input og viden til at nå de definerede 
milepæle. Selve genhusningen forventes først at finde sted i 2022.  

Følgende milepæle bliver således afgørende i 2021.  

• Maj 2021 – Beslutningsoplæg indeholdende byggeprogram og budget behandles i 
Regionsrådet.  

• September 2021 – Udbuddet vedr. udførelse af byggeriet sættes i gang med en 
prækvalifikation.  
 

 

Forbedringskultur 

Som ny klinikchef vil du tage aktivt del i en forbedringskultur, som indebærer, at du, og alle 
medarbejdere i din afdeling engagerer sig løbende i systematiske forbedringer af processer og 
kvalitet, som skal skabe øget værdi for patienterne. Forbedringsarbejdet foregår på tværs af afsnit og 
faggrupper, og i samarbejde med patienter og pårørende.   

Læs mere om forbedringsarbejdet i Region Hovedstadens Psykiatri her samt i årsaftalen 2021, og læs 
mere i håndbogen for ledere i Region Hovedstadens Psykiatri med fokus på forbedringsarbejde her. 

 

Tidlige indsatser og kompetent hjælp – UTS 

I BUCs udrednings- og behandlingsarbejde indgår et gennemgående fokus på at sikre tidlig og 
kompetent hjælp til barnet eller den unge – og så tæt på deres og familiens hverdagsliv som muligt. 
Dette arbejde varetages gennem de respektive afdelingers samarbejde med Enhed for Udvikling af 
tværsektorielt samarbejde (UTS). Der arbejdes aktuelt i UTS med tre initiativer, som skal understøtte 
og udvikle samarbejdet mellem BUC, kommunerne og den almene praksis:  

• Forebyggende og tidlig indsats til barnet/den unge i kommunen 
Inden barnet/den unge har behov for mere indgribende behandling, bliver indsatsen i 
kommunerne intensiveret og understøttet af evidensbaseret viden og forankret lokalt. Læs 
om projektet ’Styrket Tværsektoriel Indsats for Børn og Unges Mentale Sundhed’ (STIME) her. 
 

• Indsats under barnets/den unges udredning og behandling i BUC 
Samarbejdet med kommunerne bliver under udredning og behandling styrket med nye 
arbejdsgange og anbefalinger fra Sundhedsstyrelsens forløbsprogrammer. Læs om projektet 
’Tværsektoriel Implementering af Forløbsprogrammer’ (TIF) her. 
 

• Indsats efter udskrivning i BUC, når barnet/den unge skal tilbage til sine normale rammer 
Overgangen fra barnets/den unges indlæggelse til et forløb i kommunen bliver understøttet og 
forbedret ved, at familien under og efter indlæggelsen får tilbudt et vejledende forløb med et 
udgående team. 

https://www.psykiatri-regionh.dk/Kvalitet-og-udvikling/forbedringskultur/Sider/Hvad-vil-vi-opnaa.aspx
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4deeb521-ceb4-42e9-ae2c-53f5171c0af1
https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:773b5b12-0a1b-41fe-8d57-48305d0c7fb9
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Om-centret/UTS/Sider/STIME.aspx
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Boerne-og-Ungdomspsykiatrisk-Center/Om-centret/UTS/tif/Sider/default.aspx
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Personlige og ledelsesmæssige kompetencer 

Vigtigst af alt skal klinikchefen være et fagligt og respekteret ”fyrtårn”, som har indsigt i og visioner for 
børne- og ungdomspsykiatrien - såvel på nationalt som på internationalt plan. Klinikchefen skal forstå 
vigtigheden af forskningens betydning for patientbehandlingen og for centret som helhed.  
Medarbejderne i BUC er fagligt kompetente, dedikerede og engagerede i deres arbejde, og det er 
vigtigt, at klinikchefen med sin viden, sit engagement og sin personlighed kan skabe følgeskab og 
løbende motivation både opad-, udad-, indad- og nedadtil i organisationen. Klinikchefen skal sammen 
med centrets ledere og medarbejdere fortsat styrke centrets image og sikre fastholdelse og 
rekruttering af kompetente medarbejdere fremadrettet. 

Klinikchefen skal være dialog- og samarbejdsorienteret i sin ledelsesstil og besidde en 
udviklingsorienteret og inddragende tilgang til både ledelseskollegaer og medarbejdere. Klinikchefen 
skal trives med at tage del i en centerledelse, hvor det tværfaglige kollegaskab og arbejdsmiljø er 
fremtrædende, og hvor der gives plads til mange forskelligartede standpunkter og faglige perspektiver. 
Dialog og gensidig respekt for hinandens fagligheder er fremtrædende i centerledens interne dialog 
men også i samarbejdet med de øvrige medarbejdere, hvor det er afgørende, at klinikchefen formår at 
være både synlig, respektfuld og lydhør. Klinikchefen skal samtidig besidde en høj grad af robusthed, 
stamina og naturlig autoritet, som en forudsætning for at kunne tegne faget professionelt og træffe 
beslutninger, når dette kræves. Klinikchefen skal kunne arbejde målrettet, organiseret og struktureret 
i opgaveløsningen og have lyst til at gå forrest.  

I samspillet med andre skal den nye klinikchef fremstå ukompliceret og med en personlig lethed, der 
fremmer både en seriøs og løsningsorienteret tilgang til opgavevaretagelsen.  Klinikchefen skal 
gennem en tillidsbaseret ledelsesstil delegere og sikre opfølgning på opgaver og ansvarsområder. 
Klinikchefen skal være netværksorienteret og udadvendt med henblik på at kunne understøtte 
etableringen af gode samarbejdsrelationer, herunder til patienterne selv, deres pårørende, 
patientforeninger og andre interessenter. 

Det er vigtigt, at den nye klinikchef kan kommunikere sikkert og præcist i både skrift og tale, da 
høringssvar, varetagelse af klagesager mv.  vil være en del af opgaveporteføljen. Klinikchefen skal have 
en respektfuld og tydelig kommunikationsform, som signalerer tillid, åbenhed, lydhørhed og vilje til 
dialog.  

Den nye klinikchef skal kunne sætte tydelig retning, tænke visionært og skabe følgeskab i det løbende 
forbedringsarbejde, så alle i fællesskab oplever, at de bidrager til de løbende systematiske 
forbedringer og standardiserede arbejdsgange med henblik på at sikre, at der er plads til 
dygtiggørelse, god trivsel og værdiskabelse for patienterne.  

Klinikchefen skal have indsigt i og interesse for at arbejde i en politisk styret organisation, hvor 
forandrings- og udviklingstiltag skal udmøntes og kommunikeres i organisationen både internt og 
eksternt, og hvor mediebevågenhed og offentlig interesse er et vilkår. 



   

9   
 

Erfaring med udviklings- og kvalitetsarbejde, undervisning samt forskning vil være en styrke i forhold 
til stillingen. 

Uddannelse og tidligere beskæftigelse 
 
Den nye klinikchef skal være speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri - og gerne med bred klinisk 
erfaring indenfor specialet. Det forventes, at klinikchefen har indsigt i de faglige og organisatoriske 
udfordringer indenfor psykiatrien og sundhedsvæsenet i bred forstand.   

Det vil være en fordel, hvis klinikchefen har ledelseserfaring, men endnu vigtigere er det, at 
klinikchefen har stor lyst til og interesse for ledelsesopgaven i psykiatrien, hvor der samtidig er store 
muligheder for at udvikle sig i stillingen og påvirke centrets fortsatte udvikling.  

Klinikchefen skal have indsigt i – og gerne erfaring med – økonomistyring og drift, kvalitetsudvikling, 
forskning og undervisning samt kendskab til datadrevet, systematisk forbedringsarbejde. 

Andet 

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

 


