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Opdragsgiver Viborg Kommune 
 
Adresse Rådhuset 
  Prinsens Alle 5 
  8800 Viborg 
  
Stilling Sundhedschef 
 
Refererer til Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg  
 
Ansættelsesforhold Årslønnen vil udgøre kr. 700.000, excl. pension.  

 
     

Tiltrædelse: 1. januar 2022 
 
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til:  

 
  Direktør for Social, Sundhed & Omsorg Mette Andreassen  
  Telefon 51 27 31 22 
 
  eller 
   
  Administrerende direktør Chris Petersen, MUUSMANN A/S 
  Telefon 81 71 75 16 
 
  Se også Viborg Kommunes hjemmeside: www.viborg.dk 
 
Ansøgningsfrist Søndag den 31. oktober 2021 kl. 23.59 
 

  Søg stillingen på: 
  https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Ledige-jobs-hos-

Viborg-Kommuner  
 
Processens forløb 1. samtaler: Fredag den 12. november 2021 
  Test: Onsdag den 17. november 2021 
  2. samtaler: Mandag den 22. november 2021 
 

http://www.viborg.dk/
http://www.muusmann.com/stillinger
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Viborg Kommune  

Viborg Kommune har ca. 97.000 indbyggere og et areal på 1.409 km2, hvilket gør Viborg Kommune til 
Danmarks næststørste kommune arealmæssigt. Der er ca. 50.000 arbejdspladser i Viborg Kommune.  

Ambitiøse satsninger på uddannelse, internationalisering, klyngedannelse og en fortsat udbygning af 
det gode og konstruktive samarbejde mellem erhvervsliv, uddannelsesinstitutioner, kommune og 
øvrige samarbejdspartnere er grundlaget for fortsat positiv udvikling, hvilket gør Viborg Kommune til 
et godt sted at bo, uddanne sig og arbejde i. 
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Viborg Kommunes organisering og ledelsesgrundlag 

Den politiske organisation 
 

Byrådet er sammensat af 31 medlemmer og organiseret i otte fagudvalg: Børne- og 
Ungdomsudvalget, Landdistriktsudvalget, Klima- og Miljøudvalget, Teknisk Udvalg, Social- og 
Sundhedsudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Aktivitetsudvalget, Kultur- og Fritidsudvalget 
samt Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
 
Borgmester i Viborg Kommune er Ulrik Wilbek. 
 

Den administrative organisering 
 
Kommunens administrative organisation består af fem direktørområder og en række tværgående 
stabsfunktioner. Direktøren for Social, Sundhed & Omsorg er ansvarlig for betjening af Social- og 
Sundhedsudvalget samt Ældre- og Aktivitetsudvalget. 

I Viborg Kommune bygger ledelse og samarbejde på værdierne Mangfoldighed, Ordentlighed, 
Dygtighed og Mod. Læs mere om værdier, ledelse og samarbejde i Viborg Kommune her: Vores 
værdier, ledelsesgrundlag og MED-aftale - Viborg Kommune. 

Viborg Kommunes styringsfilosofi er central styring - decentral ledelse. Det indebærer, at byrådet, 
udvalgene og direktionen udstikker de overordnede mål og rammer, og at organisationen og 
enhederne finder de bedste veje til at nå målene indenfor disse. I Viborg Kommune delegeres ansvar 
og kompetence i videst muligt omfang. På den måde opnås den højeste kvalitet og den mest effektive 
løsning af opgaverne. En grundholdning er, at opgaverne udmøntes med et klart og tydeligt blik for 
helheden og de konsekvenser, som beslutninger har for andre dele af organisationen.  

Sammenhængsmodellen 
 
I 2018 vedtog byrådet en ny styringsmodel - Sammenhængsmodellen. Modellen erstatter tidligere 
strategier og sektorpolitikker og er som sådan en væsentlig forenkling. Sammenhængsmodellen 
rummer fem temaer, 21 målsætninger og en stærk vision om sammenhæng for borgeren i mødet med 
kommunen. Med sammenhængsmodellen har byrådet sat en tydelig politisk retning for, hvordan 
Viborg Kommune skal udvikles. Sammenhængsmodellen sætter endvidere nye standarder for 
samarbejdet på tværs af chef- og direktørområder i Viborg Kommune. 

Sammenhængsmodellen kan illustreres som et træ med fem grene. Læs mere om 
Sammenhængsmodellen her: Sammenhængsmodellen 

 
 

https://viborg.dk/om-kommunen/job-hos-kommunen/vores-vaerdier-ledelsesgrundlag-og-med-aftale/
https://viborg.dk/om-kommunen/job-hos-kommunen/vores-vaerdier-ledelsesgrundlag-og-med-aftale/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/saadan-styres-viborg-kommune/sammenhaengsmodellen/
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Social, Sundhed & Omsorg 

Sundhedsområdet er en del af direktørområdet Social, Sundhed & Omsorg, der er organiseret i tre 
fagområder og et sekretariat. Chefgruppen består af en direktør, en omsorgschef, en sundhedschef, 
en socialchef og en sekretariatschef.  

Chefgruppen i Social, Sundhed & Omsorg indgår i det tværgående chefforum, der består af direktører 
og chefer i Viborg Kommune.  

Social, Sundhed & Omsorg er organiseret som følger: 
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Sundhedsområdet er organiseret som følger: 
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Sammenhængsmodellen i Social, Sundhed & Omsorg 
 
Sammenhæng for borgeren i mødet med kommunen hviler på en forudsætning om samordning af 
indsatser på tværs af chef- og direktørområder. En forudsætning for dette er fælles målsætninger, 
planer og relationel koordinering.  

Med dette for øje er der etableret et tværgående ledelsesforum i Social, Sundhed & Omsorg 
bestående af direktør, chefer og ledere med reference til chefer. Formålet med dette ledelsesforum 
er konkret at udvikle og undersøge ledelse af Sammenhængsmodellen – og alle de aspekter af ledelse, 
som knytter sig hertil. Ambitionen er, at den samlede ledergruppe og den enkelte leder lykkes endnu 
bedre med ledelsesopgaven i relation til Sammenhængsmodellen. 

Væsentlige opgaver og udfordringer 

Sundhedschefen skal varetage den overordnede ledelse, planlægning og styring af driften på 
sundhedsområdet.  

Sundhedschefen har endvidere en central rolle i varetagelsen af følgende opgaver: 

• Den fortsatte udvikling af det nære sundhedsvæsen:  
Rehabilitering, patientrettet forebyggelse, sundhedstilbud og egentlig behandling sker i 
stigende grad i kommunalt regi.  Det betyder, at flere kan hjælpes i hjemmet, og at færre får 
behov for at blive indlagt og genindlagt. Det betyder også, at kompleksiteten i og mængden af  
kommunale sundhedsopgaver stiger. Det stiller store krav til medarbejdernes kompetence og 
til koordination og samarbejde på tværs – både internt i kommunen og på tværs af sektorer. 

• Sundhedsaftalen for 2019 – 2023: 
Sundhedsaftalen sætter en fælles politisk retning for samarbejdet mellem hospitaler, 
kommuner og almen praksis og indeholder endvidere visioner, prioriterede indsatsområder, 
målsætninger og bærende principper for samarbejdet. Der er allerede i dag et særdeles 
velfungerende, visionært og ambitiøst samarbejde mellem kommuner, region og 
praktiserende læger i regi af Midtklyngen. Den nye sundhedschef skal prioritere og bidrage til 
den fortsatte udvikling af dette samarbejde.  

• Etablering af formaliserede sundhedsklynger med det formål at skabe bedre og mere 
sammenhængende patientforløb. Dette i forlængelse af regeringen, KL og Danske Regioners 
aftale om sammenhæng og nærhed. 

• Velfærdsaftalen på ældreområdet:  
Viborg Kommune har indgået en velfærdsaftale på ældreområdet, som de næste tre år sætter 
kommunen fri fra bureaukrati og regulering på ældreområdet. Den mulighed skal udnyttes til 
at skabe den bedst mulige ældrepleje med tryghed og livsglæde for både ældre og deres 
pårørende. Arbejdet med velfærdsaftalen omfatter også sundhedsområdet og forudsætter 
organisatorisk nysgerrighed og ledelsesmæssig risikovillighed. 

• Demografi og rekrutteringsudfordringer: 
Viborg Kommune er som de fleste andre kommuner udfordret af den demografiske udvikling 
med et stigende antal ældre og flere kronikere med behov for genoptræning, rehabilitering, 
hjemme- og sygepleje. Samtidig oplever Viborg i lighed med andre kommuner tiltagende 
rekrutteringsudfordringer. Sundhedschefen skal med udsyn, indsigt og øje for sammenhænge 
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og muligheder i de tværgående samspil arbejde med såvel rekrutteringsudfordringen som de 
udfordringer, den demografiske udvikling afføder.   

 

Ledelse og samarbejde 

Den kommende sundhedschef skal være en nærværende og synlig leder, der samtidig sikrer et 
relevant ledelsesrum for ledere på sundhedsområdet. Dette på en måde, der giver lederne mulighed 
for at udfolde deres faglighed i forhold til drift og udvikling af de enkelte områder. Samtidig skal 
sundhedschefen give sparring samt med- og modspil til lederne og bidrage med at finde relevante og 
nye løsninger på de opgaver og udfordringer, som lederne skal håndtere. 

Samarbejdet i MED-systemet og med de faglige organisationer skal have høj prioritet. 
Sundhedschefen skal have blik for værdien af tæt inddragelse, medindflydelse samt et godt 
arbejdsmiljø og udviklende arbejdspladser som forudsætninger for, at vi lykkes med de opgaver, vi 
skal løse. 

Sundhedschefen skal have sans for værdien af den uformelle dialog med ledere og medarbejdere og 
skal med engagement og nysgerrighed kontinuerligt have føling med, hvad der foregår i driften på 
sundhedsområdet.  

Sundhedschefen skal i øvrigt:  

• Gennem løbende opfølgning på undersøgelsen ”Hvordan har du det?” iværksætte indsatser, 
som bidrager til at højne sundhed og trivsel hos kommunes borgere 

• Forestå implementering og drift af kommunens tværgående hygiejneorganisering 
• Sikre udvikling og implementering af indsatser til at mindske ulighed i sundhed og ensomhed 
• Være chefansvarlig for etablering af et nyt produktionskøkken 
• Indgå i en række tværgående fora, herunder Klyngestyregruppen, forretningsudvalget for den 

fælles animationsstrategi, Kommunalt-Lægeligt Udvalg, praksiskoordinationsordningen m.fl.   
• Arbejde med øget frivillighed og samskabelse med borgerne 
• Bidrage til at identificere og implementere digitale og velfærdsteknologiske løsninger på 

sundhedsområdet 
• Bidrage til at skabe sammenhæng vedrørende træning, genoptræning og rehabilitering på 

tværs af sektorer og fagområder 
• Bidrage til udviklingen af den nære psykiatri på tværs af sektorer og fagområder 
• Være chefansvarlig for arbejdet med kommunens sundhedsberedskabsplan 

 

Der lægges vægt på, at der i videst mulige omfang skabes holdbare og dokumenterbare resultater og 
effekter af de forskellige indsatser og initiativer. 

 

Sundhedschefens ledelsesmæssige kvalifikationer og personlige kompetencer 

Viborg Kommunes nye sundhedschef skal være en stærk visionær, strategisk og analytisk velfunderet 
leder, der har politisk indsigt og forståelse.  
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Den kommende sundhedschef skal: 

• Have stærke relationelle kompetencer  
• Kunne opdyrke, pleje og udvikle netværk og relationer 
• Se muligheder og have mod til at udfordre traditionel opgaveløsning med henblik på at skabe 

værdi og sammenhæng for kommunens borgere og udvikling og resultater for kommunen. 
• Have gennemslags- og handlekraft 
• Have evnen til at prioritere mellem opgaver, projekter og ideer  
• Have evnen til – og interessen for – at bedrive dataorienteret ledelse  
• Favne den mangfoldighed af opgaver, relationer og forventninger, der knytter sig til stillingen 
• Evne og prioritere at lede både nedad, opad og til siden. Dette som en forudsætning for at 

skabe både horisontal og vertikal sammenhæng 
• Have stærke kommunikative kompetencer og evne at formidle kompliceret viden, budskaber 

og prioriteringer på sundhedsområdet til alle relevante målgrupper 
 

Der søges en motiverende og konstruktiv chef, som ledere og medarbejdere kan spejle sig i, og som 
navigerer troværdigt og professionelt i alle sammenhænge, herunder også i pressede situationer med 
modstridende interesser. Sundhedschefen skal praktisere en inkluderende og uformel ledelsesstil, 
hvor fokus er på at finde løsninger og skabe udvikling, og hvor samspillet med chefer, ledere og 
medarbejdere er præget af en positiv omgangsform. Den kommende chef skal vægte samarbejde og 
samspil som afgørende forudsætninger for at skabe fortsat udvikling og kvalitet i de ydelser, der 
leveres på sundhedsområdet og i den øvrige kommunale organisation.  

Der stilles ikke krav om en bestemt uddannelsesmæssig baggrund for sundhedschefen, men det er en 
forudsætning, at den nye chef har en bred sundhedsfaglig indsigt og viden. Det er endvidere 
nødvendigt med erfaring med at bedrive ledelse i en politisk styret organisation, ligesom erfaring med 
ledelse af ledere er vigtig.  

Andet 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


