Joy Torpdahl, 30.06.2022

STILLING, SITUATION OG PROFIL (SSP)

Cheflæge
Region Sjælland, Psykiatrien Syd

Region Sjælland, Cheflæge, Psykiatrien Syd

2

Situationen


Region Sjælland søger en ny fagligt stærk cheflæge for Psykiatrien Syd,
da den tidligere har søgt nye udfordringer.



Cheflægen arbejder med udgangspunkt i Psykiatrien Syds smukke
bygninger i Vordingborg omgivet af natur. I afdelingen er der højt til loftet
og mange gode kolleger. Der er generelt en god stemning og et rart
arbejdsmiljø med åbenhed i samarbejdet. Der er et tæt og ligeværdigt
samarbejde om patientforløb på tværs af fagligheder.



Organisationen

Psykiatrien Syd opleves således generelt som en god arbejdsplads, hvor
mange medarbejdere er blevet længe. Men afdelingen oplever, grundet
den geografiske placering, vanskeligheder med at tiltrække og fastholde
ny kvalificeret arbejdskraft, særligt ift. overlæger med speciale i psykiatri
samt sygeplejersker. Det lægefaglige personale er præget af mangfoldighed qua varierende anciennitet, nationalitet og erfaringsbaggrund.
Manglen på personale forudsætter stor kreativitet i planlægningen af
arbejdet og en fortsat indsats for at sikre det faglige niveau.



Blandt den generelle befolkning i området er der mange somatisk
kroniske patienter, hvorfor Psykiatrien Syd oplever en overrepræsentation af patienter med multiple lidelser. Endvidere savner området
ligeledes privatpraktiserende psykiatriske læger.



Regionsrådet vedtog den 22. august 2017: ”Visions- og udviklingsplan
for Psykiatrien i Region Sjælland 2018-23”. De centrale pejlemærker i
planen er: 1. Patienten som partner, 2. Et sammenhængende sygehusvæsen og 3. Et specialiseret sygehusvæsen.



Afdelingen har overordnet set gode resultater ift. behandlings- og
udredningsretten, patientinddragelse og reduktion af anvendelsen af
tvang med fortsat mulighed for udvikling. Det samme gælder
samarbejdet mellem senge- hhv. ambulante afsnit og med regionens
øvrige sygehuse, kommuner og praktiserende læger, så patienterne
sikres sammenhængende patientforløb.



For at imødegå lægemanglen, blev der i 2021 etableret en onlineklinik
med geografisk placering i København. Denne er fuldt operationel og har
sikret, at flere patienter tilses hurtigere.
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Psykiatrien i Region Sjælland har ca. 1.800 ansatte og 400 sengepladser
og varetager udredning, diagnostik, behandling, pleje samt specialiseret
forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme.



De patientrettede kerneydelser er organiseret omkring fem kliniske
afdelinger, som hver især varetager psykiatrisk behandling i hhv.
stationære og ambulante funktioner. Psykiatrien udgøres endvidere af
en række kliniske stabsenheder.



Psykiatriledelsen, der består af en direktør (under udskiftning) og to
vicedirektører, Søren Bredkjær og Dorthe Juul, og administrationen for
Psykiatrien, Region Sjælland er samlet i Slagelse. Administrationen
understøtter Psykiatrien i hele regionen. Psykiatrien Syd har tillige sin
egen stab.



Psykiatrien Syd varetager den psykiatriske behandling af voksne
borgere i Guldborgsund, Lolland, Næstved og Vordingborg kommuner.



Behandlingen kan ske både ambulant og ved indlæggelse på sengeafsnit. Psykiatrien Syd omfatter, udover fem sengeafsnit og fire
distriktspsykiatriske enheder, Centerterapien, Klinik for Ergo- og
Fysioterapi, Psykiatrisk klinik og en Psykiatrisk akutmodtagelse.



Psykiatrien Syd har 107 sengepladser og et afdelingsbudget på 251 mio.
kr. Den består af i alt 428 medarbejdere, hvoraf 41 er læger. Der er p.t.
ansat 4 afsnitsansvarlige overlæger og 12 oversygeplejersker, som
cheflægen i samarbejde med chefsygeplejersken skal varetage
personaleledelsen for.



Afdelingens personalegruppe består af en mangfoldighed af fagligheder,
herunder læger, sygeplejersker, psykologer, specialpsykologer, socialog sundhedsassistenter, pædagoger, diætister, fysio- og ergoterapeuter
samt administrativt personale. Stabsenheden i Psykiatrien Syd hjælper
afdelingsledelsen med det administrative og praktiske i hverdagen.



Afdelingsledelsen i Psykiatrien Syd har arbejdssted på Færgegaardsvej
15, 4760 Vordingborg, men arbejdet foregår delvis i de enkelte afsnit og
i Slagelse.
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Stillingens roller og ansvarsområder


Aktuelle opgaver og succeskriterier

Psykiatrien Syd er fordelt på mange afsnit over et større geografisk
område og med nogen diversitet i opgaverne – fra overordnet strategi til
at sparre om og træffe beslutning i komplekse enkeltsager. Der er
således tale om en organisatorisk og faglig kompleks ledelsesopgave
med en stor grad af distanceledelse.



Det bliver en central opgave for cheflægen at styrke rekruttering og
fastholdelse af overlæger/afdelingslæger.



Det stiller krav til den faglige kvalitet at sikre den gode behandling samt
at kunne tiltrække næste generation af dygtige speciallæger i psykiatri
og sygeplejersker. Cheflægen forventes således sammen med chefsygeplejersken at skabe en tydelig struktur i den kliniske praksis. Det
indebærer bl.a., at der arbejdes efter kliniske retningslinjer, og at der
skabes harmoniseret og evidensbaseret behandling på tværs af afsnit
og teams.



Cheflægen indgår i den samlede ledergruppe for Psykiatrien Region
Sjælland og bidrager her til områdets tværorganisatoriske udvikling.



Afdelingsledelsen varetages i tæt samarbejde mellem den nye cheflæge
og den erfarne chefsygeplejerske Mia Hesselberg Nielsen. Afdelingsledelsen er i fællesskab ansvarlig for varetagelsen af den samlede
ledelsesopgave i området, herunder at tage beslutninger vedrørende
områdets faglige og organisatoriske udvikling og drift.



Det forventes, at det psykiatriske speciale løbende nytænkes og udvikles
til gavn for patienterne. Afdelingsledelsen har det overordnede ansvar
for at sikre, at behandlingen sker efter gældende lovgivninger, at
vejledninger på området overholdes, og at der er en ensartethed og
sammenhæng i behandlingen i Psykiatrien Syd.

Dette forudsætter, at afdelingsledelsen i samarbejde med den uddannelsesansvarlige overlæge og de mange engagerede kræfter i afdelingen
sikrer udviklingen af personalets kompetencer, herunder gennem
supervision, uddannelse og træning af såvel læger som det plejefaglige
personale med fokus på bl.a. psykopatologi og observation.



I efteråret sætter Region Sjælland fokus på at arbejde mere målrettet
med recovery og en høj grad af patientinddragelse. Psykiatrien Syd er
allerede i gang med at arbejde på dette i praksis, og afdelingsledelsen
forventes at sætte sig i spidsen for den fortsatte udvikling.



Psykiatrien Syd skal – som landets øvrige enheder – fortsat arbejde for
at nedbringe brugen af tvang. Der er allerede gode resultater hermed,
som fortsat skal styrkes og forebygges i en nuanceret faglig dialog.



Der er pt. en længere venteliste til OPUS end ønskeligt. Cheflægen skal
i samarbejde med chefsygeplejersken identificere løsninger herpå.





Afdelingsledelsen har ansvar for at sikre et sammenhængende patientforløb internt, eksternt og på tværs af sygehuse, kommuner og regioner
med patienten i centrum i tråd med nationale og regionale rammevilkår,
prioriterede indsatser og kvalitetskrav.



Cheflægen forventes at være synlig i afdelingen og tage aktiv del i det
kliniske arbejde, når der er behov for det. Cheflægen skal bidrage med
lægefaglige input samt sætte retning og tage ansvar for lægefaglige
beslutninger. Cheflægen har herunder ansvar for at udarbejde en faglig
prioritering af arbejdsopgaver og ressourcer – bl.a. på morgen- og
middagskonferencer.



Cheflægen varetager personaleledelsen af afsnitsledelserne i et delt
lederskab med chefsygeplejersken.



Det er en løbende opgave for cheflægen og chefsygeplejersken at løfte
det fælles budgetansvar for anvendelsen af afdelingens ressourcer.
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Krav til erfaring og opnåede resultater

Ønsker til god ledelsesadfærd

Erfaring og uddannelse - cheflægen forventes at have:



Har et synligt, opsøgende og fagligt tungt lederskab, også når det kommer
til distanceledelse

Flere års erfaring med det kliniske arbejde og en bred psykopatologisk
viden



Oprigtigt interesseret i ledelse og i at få en stor organisation til at fungere



Ledelseserfaring foretrækkes, alternativt et stort talent for ledelse og
erfaring med uformel ledelse



Innovativ og med lyst til at udvikle sig selv og organisationen fagligt



Trives i kombinationen med både strategiske og konkrete opgaver



Efteruddannelse i ledelse er en fordel – ikke et krav



Kan holde fokus, prioritere og koordinere



Dyb indsigt i psykiatriloven.



Samarbejdende om muligheder og løsninger i en hverdag, hvor nationale
og regionale krav skal forenes



Har en stor portion ro og kan navigere i komplekse situationer og
udfordringer



Tænker ligeværdigt og helhedsorienteret i det tværfaglige arbejde.



Autorisation som speciallæge i psykiatri



Resultater - cheflægen forventes at have:


Etableret et stærkt fagligt netværk



Bidraget til udvikling og konsolidering af faglig kvalitetsudvikling i tidligere
ansættelser



Etableret bred opbakning og følgeskab til sin person og sine egne idéer
blandt kolleger/medarbejdere



Vist forhandlingsevne i det eksterne samarbejde.
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Yderligere information

Tidsplan

Indstillings/-ansættelsesudvalg



Ansøgningsfrist 08.08.2022



Psykiatridirektør Michael Werchmeister



Udvælgelsesmøde 10.08.2022



Lægefaglig vicedirektør Søren Bredkjær



Første samtale 15.08.2022, kl. 10.30-15.00



Sygeplejefaglig vicedirektør Dorthe Juul



Anden samtale 29.08.2022, efter kl. 15.00



Chefsygeplejerske Mia Hesselberg



Tiltrædelse 01.10.2022



Cheflæge Birgitte Welcher



Overlæge Morten Galskov



Oversygeplejerske Camilla Aff Petersen



Sygeplejerske Andreas Henrik Christensen



Repr. Bruger/pårørendepanel




Uddybende information


Organisationsdiagram



Læs mere om Psykiatrien Region Sjælland her og om visions- og
udviklingsplanen her.

Kontaktoplysninger
Lægefaglig vicedirektør Søren
Bredkjær

Konsulent Joy Torpdahl

T: +45 4033 0227

E: joy.torpdahl@mercuriurval.com

T: +45 5044 1646



Læs mere om Psykiatrien Syd her.

E: srbe@regionsjaelland.dk



Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst indgået
mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger – hertil
forhandling af individuelle tillæg ift. kandidatens personlige og faglige
kvalifikationer.

Chefsygeplejerske Mia Hesselberg

Koordinator Anne Marie Bak

T: +45 5151 2314

T: +45 5076 1214

E: mihn@regionsjaelland.dk

E: annemarie.bak@mercuriurval.com
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