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 Opdragsgiver Psykiatrisk Center Nordsjælland 
   

 Adresse Region Hovedstadens Psykiatri 
  Kristineberg 3 

2100 København Ø 
Telefon: 38 64 00 00 
www.psykiatri-regionh.dk 

   Psykiatrisk Center Nordsjælland  
   Dyrehavevej 48 
   3400 Hillerød 
  Telefon 38 64 30 00  
 

 Stilling Udviklingschef 

 Refererer til Centerchef Henrik Søltoft-Jensen 
 
 Ansættelsesforhold Stillingen er på fuld tid med tiltrædelse efter aftale. 
   Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst. 
  Vi er indstillet på at forhandle tillæg, som svarer til dine 

kompetencer. 
 

Tiltrædelse: hurtigst muligt  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
   Centerchef Henrik Søltoft-Jensen 
  henrik.soeltoft-jensen@regionh.dk, tlf. 27 62 48 35  
 
   Klinikchef Thomas Tellier 
   thomas.tellier@regionh.dk, tlf. 40 25 88 69 
   
   Udviklingschef Jacob Vagner Madsen 
  Jacob.Vagner.Madsen@regionh.dk, tlf. 20 45 29 18 
 
  Mia Fruergaard, Partner i MUUSMANN A/S 

Tlf.  21 29 70 79  
 
  Se Psykiatrisk Center Nordsjællands hjemmeside 

  Psykiatrisk Center Nordsjælland og Region Hovedstadens  
  Psykiatris hjemmeside www.psykiatri-regionh.dk 
   Læs og hør mere om Region Hovedstadens Psykiatri som 

arbejdsplads på  "Job i Psykiatrien" 
 
 Ansøgningsfrist søndag den 16. maj 2021 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 19. maj 2021 
  Test: fredag den 21. maj 2021 

     2. samtaler: torsdag den 27. maj 2021 

http://www.psykiatri-regionh.dk/
https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Nordsjaelland/Sider/default.aspx
http://www.psykiatri-regionh.dk/
https://www.psykiatri-regionh.dk/job-og-uddannelse/job-i-psykiatrien/Sider/default.aspx
http://www.muusmann.com/stillinger
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Region Hovedstadens Psykiatri 

Region Hovedstadens Psykiatri blev dannet i 2007, hvor den psykiatriske behandling i Region 
Hovedstaden blev samlet i ét hospital, der er Danmarks største psykiatrihospital med et samlet 
budget på ca. 3,5 mia. kr. i 2019. Hospitalets godt 5.000 medarbejdere behandler hvert år ca. 50.000 
borgere med psykisk sygdom. Det svarer til omtrent 40 % af den samlede psykiatriske behandling i 
Danmark. Behandlingen foregår på regionens psykiatriske centre, i døgnafsnit, dagafsnit og 
ambulatorier.  
 
Region Hovedstadens Psykiatri er en del af Region Hovedstaden, som har til opgave: 
 
▪ At drive hospitaler og forskning samt administrere praksisområdet. 
▪ At drive handicaptilbud og løse opgaver inden for miljø. 
▪ At samarbejde med kommuner og erhvervsliv om udvikling af trafik, erhverv og uddannelse. 
 
Region Hovedstadens Psykiatri har som ét samlet hospital ansvaret for regionens ydelser på 
psykiatriområdet. Den vigtigste kerneopgave er behandling og pleje af borgere med psykisk sygdom 
inden for specialerne voksenpsykiatri samt børne- og ungdomspsykiatri. 
 
En sammenhængende psykiatri giver mulighed for overordnede prioriteringer og sikring af ensartede 
tilbud i hele regionen, ligesom den faglige kompetence samles. Endelig giver konstruktionen 
mulighed for at sikre den mest effektive udnyttelse af ressourcerne.  
Psykiatriens samlede organisation, der rummer en struktur med ni centre, fremgår af diagrammet 
nedenfor: 

 

Læs mere om Region Hovedstadens psykiatriske organisation her. 

https://www.psykiatri-regionh.dk/om-hospitalet/organisation/om-region-hovedstadens-psykiatri/Sider/default.aspx
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Hospitalet ledes af en direktion, der er ansvarlig for hospitalets samlede virksomhed inden for 
patientbehandling samt forskning og uddannelse af sundhedsfaglige medarbejdere. Direktionen 
fastlægger og koordinerer de overordnede strategiske indsatser og har dermed det endelige ansvar 
for at prioritere og udvælge aktiviteter i forbindelse med den årlige budgetlægning og årsplanen. 
Direktionen består af: 
 
▪ Hospitalsdirektør Martin Lund 
▪ Vicedirektør Vakant 
▪ Vicedirektør Ida Hagemann 
 
Direktionen udgør sammen med centercheferne Hospitalsledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri.  
 
Hospitalet understøttes af stabsfunktioner, der samtidig sikrer den tværgående koordination: 
 
▪ Sekretariat og Kommunikation 
▪ HR 
▪ Kvalitet og udvikling 
▪ Lean 
▪ Projekt og Drift 
▪ Økonomi- og Planlægning 
 
Ansvaret for den daglige drift og behandling af patienterne er placeret hos centerledelserne i de ni 
centre.  
 
Ledelsen i Region Hovedstadens Psykiatri varetages i henhold til ledelsesregulativ for Region 
Hovedstaden. Region Hovedstaden arbejder desuden ledelsesmæssigt med fokus og sammenhæng i 
ledelseskæden, der illustrerer ansvarsområderne på de forskellige ledelsesniveauer. 
 

Visioner 

Region Hovedstaden ønsker at endnu flere mennesker med psykisk sygdom bliver helbredt samt at 
forskning styrkes med henblik på at udvikle nye behandlingsmetoder, som kan anvendes i den 
medicinske og terapeutiske behandling, og hermed øge livskvaliteten for de patienter, som Region 
Hovedstadens Psykiatri hvert år tager imod.  

Visionen for fremtidens psykiatri i Region Hovedstaden kan sammenfattes i følgende punkter: 

▪ En psykiatri med patienten i centrum – Patienten først! 
▪ En psykiatri baseret på recovery, netværksinddragelse og rehabilitering 
▪ En psykiatri med en bred vifte af behandlingstilbud 
▪ En psykiatri med let adgang til udredning og behandling 
▪ En psykiatri med fokus på forebyggelse, ambulant og opsøgende indsats 
▪ En psykiatri med sammenhængende forløb og samarbejde på tværs 
▪ En psykiatri hvor tvang minimeres 
▪ En psykiatri med kompetente og engagerede medarbejdere 
▪ En psykiatri i stimulerende fysiske rammer 

https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Documents/Ledelsesregulativ_RegionH_20032015.pdf
https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/udgivelser-fra-regionen/politikker-og-strategier/Sider/Ledelsespolitik.aspx
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▪ En psykiatri med fokus på forskning, udvikling og fornyelse. 

 

Psykiatrisk Center Nordsjælland 

Psykiatrisk Center Nordsjælland er en del af Region Hovedstadens Psykiatri og har til huse i Hillerød, 
Helsingør og Frederikssund. Centret dækker et optageområde på knap 380.000 borgere bosat i 
Nordsjælland.  

Centret varetager diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med psykiatriske 
sygdomme i hospitalsregi. 

Psykiatrisk Center Nordsjælland har: 

▪ 199 sengepladser 
▪ Ca. 550 medarbejdere 
▪ Budget ca. 375 mio. kr., ekskl. eksterne forskningsmidler, men inkl. satspuljer 
▪ Ca. 3.200 indlæggelser  
▪ Ca. 60.000 ambulante besøg om året 
 

Centret har ni åbne døgnafsnit med i alt 143 sengepladser fordelt på fire almene døgnafsnit, to 
subspecialiserede afsnit samt tre afsnit med særlige pladser til længerevarende rehabiliterende 
indlæggelser. Dertil har vi to intensive døgnafsnit med 33 sengepladser. Den psykiatriske 
akutmodtagelse beliggende i Hillerød har både åbent og intensivt afsnit med i alt 23 sengepladser. 

Centret varetager al ambulant behandling på hoved-funktionsniveau med få undtagelse 
(spiseforstyrrelser, traumatiserede flygtninge, OCD og ADHD). Centret har regionsfunktion for 
patienter med komplicerede affektive lidelser. Centrets tre store psykiatriske ambulatorier arbejder 
efter FACT-modellen og dertil er der på centret et OPUS-ambulatorium, et ældrepsykiatrisk 
ambulatorium, et psykiatrisk pakkeambulatorium for ikke-psykotiske lidelser, et akut-team, et DAT-
team, et botilbudsteam og et team affektiv, der igennem KAG-modellen arbejder med patienter med 
bipolare lidelser.   

Psykiatrisk Center Nordsjælland arbejder recoveryorienteret og med tidligere patienter og pårørende 
som mentorer i en solidt funderet forbedringskultur. Centret er kendt for et højt fagligt niveau i 
behandling og pleje med et patientinddragende perspektiv. Der er fokus på at skabe værdi for 
patienterne og løbende udvikling af medarbejdere og organisation. 
  
På centret arbejdes der med flere projekter og indsatser, som styrker patientbehandlingen, herunder 
”Bedre behandling under indlæggelse”, nedbringelse af tvang, samarbejde med kommuner og 
primærsektor og forebyggelse af selvmord, hvor centret er helt i front. Centret har en høj 
patienttilfredshed og får ligeledes positive evalueringer fra studerende. 
Centrets optageområde omfatter ni kommuner: Allerød, Fredensborg, Frederikssund, Gribskov, 
Halsnæs, Helsingør, Hillerød, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 
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Opgaven 

Opgaven for Psykiatrisk Center Nordsjælland er behandling, pleje og rehabilitering af voksne med 
psykisk sygdom. Centret tilbyder en bred vifte af behandlingstilbud under indlæggelse og ambulant 
behandling samt gennem opsøgende indsatser, ligesom centret har fokus på forebyggelsesindsatser. 
Fokus er på at skabe værdi for patienten ved at levere et højt fagligt niveau i behandlingen og ved 
inddragelse af patienter og pårørende. Derudover har centret to andre kerneopgaver: uddannelse af 
elever og studerende samt forskning. Psykiatrisk Center Nordsjælland er en universitetsafdeling med 
tilknytning til Københavns Universitet. 
  
Følgende hovedopgaver varetages af centret:  

▪ Diagnosticering, behandling og pleje af patienter med psykiatriske lidelser med en sværhedsgrad, 
der forudsætter indlæggelse og/eller ambulant behandling.  

▪ Kvalitetsudvikling af behandlingen. 
▪ Forebyggelse af indlæggelse/genindlæggelse ved ambulant (efter)behandling. 
▪ Psykiatriske tilsyn på afdelingerne på de øvrige sygehuse i regionen. 
▪ Undervisning, forskning og udvikling af det psykiatriske fagområde. 
 

Organisation 

På Psykiatrisk Center Nordsjælland består centerledelsen af: 

▪ Centerchef Henrik Søltoft-Jensen 
▪ Klinikchef Anne-Marie Bangsgaard Jørgensen 
▪ Klinikchef Thomas Tellier 
▪ Udviklingschef Vakant 
▪ Udviklingschef Jacob Vagner Madsen 
 
Klinikcheferne har ansvar for den lægefaglige behandling og for det samlede faglige behandlingsmiljø, 
og for patientforløbene i samarbejde med udviklingscheferne i hver af de to organisatoriske søjler. 
Som klinikchef er man sammen med en udviklingschef nærmeste leder for ca. 10 afsnitsledelser. 
Klinikcheferne referer til centerchefen.  
 
Udviklingscheferne har ansvar for sygeplejeområdet. Udviklingscheferne har et særligt ansvar for 
kvalitetsudvikling, patientsikkerhed og arbejdsmiljø. Arbejdet foregår i samarbejde med 
klinikcheferne. Udviklingscheferne referer til centerchefen. 
 
Klinikcheferne og udviklingscheferne bistår hinanden i varetagelsen af en række funktioner. 
Psykiatrisk Center Nordsjælland har i 2021 gennemført en reorganisering og består nu af to 
organisatoriske søjler – en overvejende ambulant søjle og en søjle for døgnafsnit og akutmodtagelse. 
Søjlerne er inddelt i afsnit jf. nedenstående organisationsdiagram. Reorganiseringen kræver stadig 
ledelsesmæssig opmærksomhed i form af relationel koordinering og en yderligere definering og 
organisering af tværgående og fælles opgaver. 
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Centerledelsens opgave 

Centerledelsen skal bidrage til at videreudvikle Region Hovedstadens Psykiatri, så psykiatrien 
fremstår som en stærk og samlet virksomhed.  
 
Centerledelsen har det samlede ledelsesansvar på centret og skal herunder: 

▪ Realisere Psykiatrisk Center Nordsjællands egne mål for at skabe et af landets bedste centre, 
hvilket sker igennem tydelige ledelsesmæssige indsatser. 

▪ Realisere 2021 planen og årsaftalen for Psykiatrisk Center Nordsjælland. 
▪ Sikre sammenhængende forløb for patienterne ved såvel samarbejde mellem ambulant afsnit 

og sengeafsnit og samarbejde mellem centrene, kommuner og praksis. 
▪ Sikre patient- og pårørende involvering ved en recoveryorienteret behandling, pleje og 

rehabilitering. 
▪ Have fokus på faglig kvalitet og forskningsindsatser. 
▪ Sikre et fremadrettet samspil med kommuner, praksissektor samt patient- og 

pårørendeorganisationer. 
▪ Sikre en målrettet og effektiv prioritering og optimering af ressourcerne. 
▪ Skabe en attraktiv arbejdsplads med et godt arbejdsmiljø. 
▪ Bidrage aktivt i den tværgående dialog med den øvrige psykiatriske og somatiske 

organisation.  

Ledelsesopgaven som udviklingschef 

Den nye udviklingschef er en del af centerledelsen, der består af centerchefen, to klinikchefer og to 
udviklingschefer. Udviklingschefen har som en del af centerledelsen medansvar for at udvikle 
centret, udarbejde årsaftaler og omsætte de politiske og strategiske målsætninger til handling og 
værdi for patienterne. Centrets nye organisering skal fuldt implementeres med fokus på at sikre 
sammenhængende patientforløb og en helhedsorienteret indsats på tværs af ambulatorier, 
døgnafsnit og akutmodtagelse. Dette er en af udviklingschefens mest aktuelle og vigtigste opgaver i 
tæt samarbejde med resten af centerledelsen og den samlede ledelsesorganisation. 
 
Centerledelsen er i gang med et generationsskifte og har derfor fokus på at videreudvikle en 
samarbejdskultur, der tager afsæt i, at ledelse og samspil lykkes og skaber resultater gennem en 
gensidig forståelse og respekt for hinanden. Den ledelsesmæssige tilgang beskrives som 
demokratisk og inddragende, hvor det er vigtigt, at chefen kan se ud over sit eget faglige perspektiv 
og med en nysgerrig og åben tilgang rumme og se andres perspektiver og rationaler. Det er vigtigt for 
centerledelsen at lykkes og skabe resultater gennem mennesker – både i behandlingen af patienter og 
i ledelse af medarbejdere.  
 
Udviklingschefen skal således indgå konstruktivt i en yderligere udvikling af centerledelsen, hvor 
forskellige positioner, perspektiver og rationaler bliver udfoldet, udfordret og testet af – uden at stå i 
vejen for effektive beslutninger og fremdrift i opgavevaretagelsen. Centerledelsen, herunder 
udviklingschefen, skal sikre, at patienterne på Psykiatrisk Center Nordsjælland oplever en ensartet og 
individuelt tilrettelagt behandling og pleje, uanset hvor i centret den foregår. Den helhedsorienterede, 
tværorganisatoriske og samlende tilgang til centrets aktiviteter er vigtig i stillingen som chef på 
Psykiatrisk Center Nordsjælland. 
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Udviklingschefen udgør sammen med klinikchefen den nærmeste ledelse for døgnafsnittene inklusiv 
akutmodtagelsen, jf. organisationsdiagrammet. Hovedopgaven for den fælles ledelse af 
døgnafsnittene er i tæt samspil med den øvrige del af centerledelsen at udvikle og implementere 
strategier og handleplaner, realisere centrets årsaftale, skabe et professionelt og nærværende 
behandlingsmiljø, herunder sikre patientforløb af høj faglig kvalitet samt skabe en velfungerende og 
attraktiv arbejdsplads på tværs af centrets strukturer og matrikler.  
 
I stillingen som udviklingschef lægges der vægt på, at den nye chef prioriterer ledelsesdisciplinen højt 
og medvirker til at skabe de fornødne rammer for at udøve ’god ledelse’ på alle niveauer og især i 
relation til afsnitsledelserne. Ledelsesparret – udviklings- og klinikchefen – forventes at have et tæt 
parløb og en fælles ledelsespraksis, hvor refleksioner om ledelse, sparring og interkollegial feedback 
er en del af kulturen og samspillet mellem ledelsesniveauerne, mellem menneskene i søjlen og mellem 
ambulante afsnit og døgnafsnit, uden at gå på kompromis med rettidig indsats og fremdrift af 
prioriterede områder.    
  

Det betyder konkret, at udviklingschefen har ansvar for:  
 

• At sætte mål og retning for en række sengeafsnit, akutmodtagelsen og det mindre 
ældrepsykiatriske ambulatorium og bistå dem i deres daglige arbejde med at sikre effektiv og 
velkoordineret behandling af patienterne.  

• At patientforløb forløber effektivt og sikkert på tværs af søjler, matrikler og andre strukturer i 
samarbejde med centrets ledelse og medarbejdere. 

• At håndtere og udmønte tværorganisatoriske opgaver og projekter i centret, som endnu ikke 
er defineret og/eller kendte.  

• At være med til at sikre rammerne for effektiv drift, økonomistyring og prioritering af 
ressourcer. 

• At nå de aftalte mål og resultater til tiden gennem veltilrettelagte processer, nødvendig 
struktur samt styring og handling.  

• At sikre at centrets behandling tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov, inddrager 
pårørende og netværk og er tæt koordineret med kommunale tilbud og det nære 
sundhedsvæsen. 

• At prioritere, sikre fremdrift og implementere af igangværende og nye projekter og 
strategiske indsatsområder, som fx ”Bedre behandling under indlæggelse”, etablering af 
recovery-mentorer, nedbringelse af tvang og selvmordsforebyggelse.   

• At understøtte centrets tværfaglige forskningsaktivitet gennem en forståelse for og 
formidling af forsknings- og udviklingsmiljøers værdi for patientbehandlingen og centrets 
attraktion og image.  

• At sikre et godt udviklings- og læringsmiljø for ledere og medarbejdere og en god, tryg og 
velfungerende arbejdsplads.  

• At sikre konstant fokus på faglig og organisatorisk udvikling og et højt tværfagligt 
kompetenceniveau for alle faggrupper og medarbejdere i centret – og en samtidig sikker drift.  

• At arbejde strategisk og målrettet med rekruttering af nye ledere og medarbejdere, især 
indenfor plejeområdet 
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Udviklingschefen er ligeledes ansvarlig for grund- og videreuddannelse af medarbejdere indenfor 
plejeområdet.  
 
Psykiatrisk Center Nordsjælland er aktuelt i gang med en omfattende ”situationsanalyse”, som 
forventes afsluttet inden tiltrædelse af den nye udviklingschef. Analysen resulterer i et 
udviklingsgrundlag for centrets fremtid med forslag til konkrete og handlingsorienterede tiltag. 
Udviklingschefen får sammen med den øvrige centerledelse et solidt og gennemarbejdet 
udviklingsgrundlag som fundament for centrets videre arbejde.  
 

Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Udviklingschefen skal evne at lede en kompleks organisation og et center med stærke 
fagprofessioner samt videreudvikle en kultur båret af værdier som medindflydelse og samskabelse. 
Når det er nødvendigt skal udviklingschefen nedbryde komplekse politiske og organisatoriske 
budskaber til meningsskabende og konkrete udmeldinger og opdrag, som skaber forståelse og 
følgeskab hos ledere og medarbejdere. Udviklingschefen skal have en respektfuld 
kommunikationsform, der både er tydelig og som samtidig signalerer tillid, åbenhed, lydhørhed og 
vilje til dialog. 
 
Det er samtidig vigtigt, at udviklingschefen har den fornødne erfaring og i sit personlige lederskab 
fremstår med et menneskeligt ansigt og en god balance mellem robusthed og sårbarhed. Det er 
således vigtigt, at udviklingschefen tør stå ved sin usikkerhed i visse situationer og være åben og 
ærlig også om det, der er vanskeligt at håndtere.  
 
Udviklingschefen skal arbejde aktivt for at styrke sammenhængskraften mellem matrikler og andre 
strukturelle barrierer ved at være nærværende og tilstede, når det kræves. For at kunne være en 
kompetent og respekteret faglig og ledelsesmæssig sparringspartner for mellemlederne skal 
udviklingschefen fremstå lyttende og empatisk og kunne coache i vanskelige situationer. 
 
Der lægges vægt på, at den nye udviklingschef kan bevare roen i kritiske og akutte situationer og er 
stærk i håndtering af konflikter. I den forbindelse har udviklingschefen et godt overblik og inddrager 
de rette kompetencer og forløser uudnyttet potentiale i relation til den fælles opgaveløsning.  
 
Udviklingschefen skal kunne tænke og agere strategisk og visionært og være et naturligt bindeled 
mellem politiske og administrative beslutninger og den kliniske virkelighed med patienterne. I relation 
til centrets fortsatte udvikling har udviklingschefen ansvar for at designe og facilitere motiverende og 
engagerende processer, der skaber værdi for patienter og medarbejdere. Udviklingschefen skal 
således have stærke kompetencer indenfor organisering og strukturering af processer og indenfor 
effektiv beslutningstagning. Udviklingschefens og centerledelsens arbejde understøttes af centrets 
stabsfunktion. 
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Uddannelse og erfaring 

Kandidaterne til stillingen som udviklingschef har formentlig en sundhedsfaglig baggrund, fx som 
sygeplejerske eller har opnået indgående kendskab til og erfaring med ledelse i hospitalsvæsenet. Det 
vægtes højt, at den rette kandidat har solid ledelseserfaring, og det er en fordel, at kandidaterne har 
en lederuddannelse på masterniveau. 
 
Det forventes, at kandidaterne har stor og bred indsigt i de faglige og organisatoriske muligheder og 
udfordringer indenfor psykiatrien i bred forstand samt kendskab til sundhedsvæsenet generelt, 
herunder især hospitalsvæsenet og udviklingen af det nære sundhedsvæsen.  
 
Endelig er det vigtigt, at den rette kandidat på det personlige plan og ledelsesmæssigt kan tilføre 
centerledelsen noget nyt, tør udfordre det traditionelle og ser værdien i diversitet i ledelsesteamet – 
samtidig med til enhver tid at søge at opnå en stærk samarbejdskultur i en yderligere og uhøjtidelig 
professionalisering af centerledelse.  
 
 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemgå et ledelsestestforløb hos  

MUUSMANN. 

 


