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Indledning 

Region Nordjylland ønsker at ansætte enten en erfaren speciallæge i psykiatri (afdelingslæge) eller 

en overlæge i psykiatri til Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn. 

 

Begge stillinger er attraktive fordi: 

• Arbejdsmiljøet er godt. Ambulatoriet i Frederikshavn (og det gælder for så vidt hele Psykiatrien i 
Region Nord) er karakteriseret ved en flad ledelsesstruktur, hvor man foretrækker pragmatiske 
løsninger med fokus på det gode patientforløb. Faglige argumenter i en ligeværdig dialog mellem 
faggrupper og et stærkt engagement betyder oftest mere end hierarkier (hvad enten det er mellem 
fagligheder eller ledelseslag).  

 

• Stor opbakning i lokalsamfundet. I 2018 modtog Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn således 
Patienternes Pris på baggrund af indstillinger fra patienter og pårørende på de nordjyske 
hospitaler. 

 

• Region Nordjylland prioriterer generelt det psykiatriske område højt. Det indebærer bl.a. en (for 
sektoren) rimelig normering, at der fagligt og forskningsmæssigt er gode muligheder for at udvikle 
sig, og at regionen har en synlig indflydelse på den nationale udvikling på området. 

 

• Mulighed for forskning. Hvis den enkelte læge ønsker at bidrage til forskning, vil dette være 
påskønnet, og der vil i videst muligt omfang blive givet mulighed herfor, under hensyntagen til den 
daglige patientbehandling og psykiatriens øvrige drift. 

 

• En stabil økonomi, et balancerende budget uden større udsving. De organisatoriske rammer er 
velfungerende. 

 

• En attraktiv arbejdsplads. Bygningerne er nyrenoverede, lyse, med godt udsyn til grønne områder 
og i tæt afstand til både kysten og Frederikshavn centrum. Hver læge vil få tildelt eget kontor med 
plads til både pc-arbejde og konsultation. Der er god understøttelse fra lægesekretærer. Således 
er der mulighed for at diktere journalføring. 

 

• Velfungerende – og prioriteret - samarbejde med primær sektor.  
 

• Området omkring Frederikshavn er særdeles naturskønt og med god plads til hver enkelt borger. 
Skagen Odde, hvor Kattegat møder Nordsøen, de vidtstrakte strande, lyset og en venlig, positiv 
og nærværende lokalkultur sætter sit præg. Frederikshavn er et trafikalt knudepunkt med færger 
til både Sverige og Norge, og de besøgende giver et internationalt islæt til byens liv. Her tager 
man hen og slår sig ned, hvis man vil roen, de trygge naboer og den storslåede natur – og at gøre 
en forskel for det lokale.  

Om Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn 

Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn er et almenpsykiatrisk ambulatorium, der er organiseret i to 
teams efter diagnoser: 

• Affektivt team 

• F-ACT-team (psykoseteam) 
 
Personalet er fast tilknyttet et af disse team, men der kan være behov for fleksibilitet i forhold til at 
varetage behandling på tværs af hele det almenpsykiatriske diagnosespektrum. 
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Man har en holistisk tilgang. Det betyder, at man ser patienten som et unikt menneske. I Psykiatrisk 
Ambulatorium Frederikshavn har man fokus på et tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og et 
arbejdsmiljø, hvor det ansvarlige og dedikerede personale kan udvikle sig til gavn for patienterne. 
  
Det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde i komplicerede patientforløb vægtes, og derfor har man 
et tæt samarbejde med specialiserede afsnit i Psykiatrien for at sikre, at patienterne får den bedst 
mulige behandling. Samtidig har man også et tæt samarbejde med kommuner og misbrugscentre.     
  
Ledelsen i ambulatoriet ønsker at: 

• inddrage personalet i beslutninger 

• give personalet frihed under ansvar 

• bidrage til en kultur, hvor man hjælper hinanden 

• skabe et miljø, hvor man kan være kreativ og afprøve nye metoder 

• udvikle personalets kompetencer inden for deres interesseområder.  
 
Man kan mærke, at det virker. Der er en hel speciel gruppedynamik i teamene, og et ansvarligt og 
dedikeret personale med fokus på patienten som menneske. 
 
Der er pt. flere vakancer i lægestaben. Vakancerne dækkes aktuelt af lægevikarer, men Klinik Nord 
ønsker nu at tiltrække en fastansat afdelingslæge eller en overlæge til at kunne udgøre en del af 
ambulatoriet i Frederikshavn. Det skal i øvrigt bemærkes, at vakancerne skyldes generel mangel på 
psykiatriske speciallæger i Danmark. 

Organisation og nøgletal 

Der er i alt 20 ansatte på ambulatoriet. 1 leder af ambulatoriet (og det nærliggende sengeafsnit), der 
har det administrative og økonomiske ansvar, samt 1 lægefaglig leder, der har behandlingsansvar og 
er leder for samtlige læger i ambulatoriet og på sengeafsnittet. Denne opgave dækkes pt. af overlægen 
på sengeafsnittet. 
 
Personalet består mere detaljeret af 3 læger (inkl. lægefaglig leder), 3 psykologer, 6 sygeplejersker, 3 
lægesekretærer, samt en socialrådgiver og en peer-medarbejder. 
 
Ambulante besøg (inkl. hjemme og udebesøg) samt telefon og videokonsultationer i 2020 er i alt 5.812 
Heraf udgør video og tlf. konsultationer 2.353. 
Ambulante ”fysiske” besøg er således: 3.459. 
 
Indskrevne patienter: 305. 
 
Optageområdet er Frederikshavn og Læsø Kommuner (indbyggere Frederikshavn Kommune: 59.000. 
Indbyggere Læsø Kommune: 1.900). 

Opgaverne 

Afdelingslægen eller overlægen vil få en central rolle i patientbehandlingen og udviklingen af de 
psykiatriske tilbud i Frederikshavn. Mere specifikt indebærer dette: 
 
Som afdelingslæge (erfaren speciallæge): 

• Ambulant behandling af patienter med henvisning 

• Farmakologisk behandling 

• Tilrettelæggelse af psykoterapi 
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• Udredende samtaler til hjælp for diagnosticering og/eller vurdering af egnethed til psykoterapi 

• Dokumentation i elektronisk patientjournal 

• Faglig koordinering og sparring på tværs af klinikken 

• Sikre samarbejdet med de øvrige faggrupper og overlæge 

• Klinisk uddannelse af læger 

• Evt. bidrag til forskning 
 
Herudover vil man som overlæge også have ansvar for: 

• Faglig ansvarlig for ambulatoriets kvalitet 

• Faglig ledelse og sparring med afdelingslæger, sygeplejersker og øvrigt personale 

• Bagvagter 
 
Det lægelige personale skal udføre sine opgaver under hensyntagen til: 

• Visionen om sikre og effektive patientforløb på tværs af klinikker, sygehuse og sektorer med 
mennesket i centrum 

• Klinikkens budget udmøntet af psykiatriledelsen, herunder centrale resultatmål på udvalgte 
nøgleområder 

• Klinikkens udviklingsplaner 

• Kvalitetskrav beskrevet i nationale og regionale standarder 

• Overenskomstmæssige forhold samt personale- og arbejdsmiljøpolitiske retningslinjer 

• Klinikkens program for kompetenceudvikling og karriereplanlægning givet de fælles rammer for 
klinikkens læringsmiljø samt kvalitets-, udviklings- og eventuelle forskningsaktiviteter. 

Profilen 

I den endelige udvælgelse vil såvel erfaringsbaggrunden som de personlige kompetencer blive vægtet. 

Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Afdelingslæge-kandidater forventes at: 

• Være speciallæge i psykiatri 

• Have eller kunne opnå dansk autorisation som speciallæge i psykiatri  

• Have (gerne) 3-5 års klinisk erfaring 

• Have (gerne) en baggrund inden for (eller stor interesse for) almenpsykiatri  

• Kunne kommunikere professionelt på et skandinavisk sprog eller engelsk. Det er en forventning, 
at du inden for 12 måneder efter ansættelse gennemgår og består kursus i dansk, såfremt du ikke 
er dansk-talende.  

 
Hertil forventes kandidater til overlægestillingen at kunne opfylde bedømmelseskrav til overlæger i 
Danmark.  

Personlige kompetencer 

Den ideelle afdelingslægekandidat forventes at: 

• Være motiveret for almenpsykiatrien i en mindre klinik, hvor man møder alle typer af patienter 

• Have gode samarbejdsevner og både trives godt med og indgå konstruktivt i psykiatriens 
relationelle og tværfaglige samarbejdsform  

• Være i besiddelse af et stort personligt drive, der spreder energi og optimisme  
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• Være kreativ, dynamisk, fleksibel og struktureret i arbejdet 

• Være socialt interesseret og kompetent; empatisk, ærlig og imødekommende  
 
I tilgift hertil er den ideelle overlægekandidat karakteriseret ved at: 

• Være en kompetent og selvstændig faglig leder, der evner at sætte retning og holde fokus i en hverdag, 
hvor krav skal forenes 

• Være en troværdig og kompetent kommunikator  

• Kunne motivere og give faglig sparring til både lægefaglige, sygeplejefaglige og andre kolleger og 
til afdelingsledelsen. 

 
Der vil være mulighed for forskning, men det er ikke et krav. Der er et godt samarbejde med Enhed 
for Forskning i Psykiatrien i Region Nordjylland, der er beliggende i Aalborg.  

Om Psykiatrien i Region Nordjylland 

Psykiatrien i Region Nordjylland arbejder med afsæt i visionen: ”Psykiatrien i Region Nordjylland 
ønsker at skabe sikre og effektive patientforløb med patienten i centrum.” 
 
At sikre sammenhængende og effektive patientforløb med en oplevelse af reel patientinvolvering er 
således et absolut hovedfokus. Derfor skal indsatserne i Psykiatrien centreres om kerneopgaven: 
Forebyggelse, udredning, behandling og pleje, opfølgning og rehabilitering af patienter med alvorlige 
psykiske sygdomme. Der skal endvidere gennem en flerstrenget indsats arbejdes med at forebygge 
og reducere brugen af tvang, og der skal sættes massivt ind i forhold til ulighed i sundhed for 
psykiatriske patienter.  
 
Den samlede indsats for patienterne skal ske i et koordineret samarbejde mellem relevante aktører, 
hvor dialog og samarbejde prioriteres, og hvor der lægges stor vægt på, at behandling og pleje er 
veldokumenteret og af høj kvalitet. Prioritering af evidensbaseret behandling samt en øget og målrettet 
specialisering understøtter opfyldelsen af de behandlingsmæssige mål og aktiviteter.  
 
Psykiatriområdet er genstand for politisk bevågenhed og befinder sig i en positiv udvikling med gode 
faglige resultater til følge.  
 
Klinik Psykiatri Nord er en organisatorisk enhed under Psykiatrien i Region Nordjylland. Klinikken har 
ansvaret for voksenpsykiatrien i den nordlige og vestlige del af regionen og varetager udredning, 
diagnostik og behandling inden for det lægefaglige speciale psykiatri. 

 
Klinikken har behandlingsenheder flere steder i regionen. De fleste funktioner er samlet på 
Brønderslev Psykiatriske Sygehus. Desuden er der behandlingsenheder i Frederikshavn, Hjørring, 
Nykøbing Mors og Thisted. Det er til det psykiatriske ambulatorium i Frederikshavn, at Klinik Psykiatri 
Nord nu søger en afdelingslæge eller overlæge. 

Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår aftales efter gældende overenskomster. 
 
Der er i Region Nordjylland indgået aftale om, at speciallæger årligt kan disponere over et 
rådighedsbeløb til efteruddannelsesformål. Dette udgør for afdelingslæger p.t. kr. 25.300. 
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Den daglige arbejdsplads er på Psykiatrisk Ambulatorium Frederikshavn, Skelvej 24, DK-9900 
Frederikshavn. Der kan tilbydes en grad af fleksibilitet, særlig i en indkøringsperiode, men det 
forventes generelt, at lægen er fysisk til stede i hverdagen. Ved pendling kan der evt. aftales bolig.  
 
Ansættelse snarest muligt. 

Yderligere information og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingerne, er meget velkomne til at 

kontakte Mercuri Urval ved Thomas Gajhede på telefon +45 2084 1030. Alle henvendelser vil blive 

behandlet fortroligt, og ansættelsesudvalget vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak telefon +45 5076 1214, 

e-mail: annemarie.bak@mercuriurval.com. 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-08479). Ansøgningsfristen udløber den 2. november 2021. 
 
 

http://www.mercuriurval.dk/

