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Indledning 

Psykiatrien Region Sjælland Vest har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse 

af en afdelingssygeplejerske. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med flere hos Psykiatrien Region Sjælland. 

Job- og profilbeskrivelsen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval 
i relation til opgaveområdet og profilen for afdelingssygeplejersken, og danner således grundlag for 
udvælgelse af kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og profilbeskrivelsen følgende formål: 

• Profilen kan indgå i besvarelsen af spørgsmål fra ansøgere, der på baggrund af annonceringen-
/rekrutteringsprocessen ønsker supplerende oplysninger 

• Profilen skaber grundlag for vurdering af kandidaternes personlige og faglige kvalifikationer i 
forhold til de formulerede krav og forventninger. 

Ansættelsesudvalg 

Mercuri Urval samarbejder gennem hele ansættelsesprocessen med et ansættelsesudvalg, som 

består af ledende oversygeplejerske Katarina Nenadovic og andre repræsentanter fra organisationen. 

 

Ansættelsesudvalgets opgave er, sammen med Mercuri Urval, at gennemføre ansættelsesprocessen 

og afgive indstilling til psykiatriledelsen, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

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

kontakte Mia Hvilshøj Dal, Mercuri Urval, på telefon 2245 1576. Alle henvendelser vil blive behandlet 

fortroligt, og Psykiatrien Region Sjælland vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  

 

Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Lene Boesgaard, telefon 5076 1205,  

e-mail: lene.boesgaard@mercuriurval.com 

 

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV via Region Sjælland her. 
 
Ansøgningsfristen udløber den 16. februar 2021. 

Psykiatrien Region Sjælland 

Psykiatrien har ca. 1.800 ansatte og 400 sengepladser og varetager udredning, diagnostik, 
behandling, pleje samt specialiseret forebyggelse og rehabilitering ved sygdomme. Det er Psykiatriens 
opgave at varetage behandlingen, hvor patientens behandlingsbehov er kompliceret, og/eller der er 
behov for en tværfaglig indsats. Al anden behandling varetages i almen praksis af alment 
praktiserende læger, praktiserende psykiatere og praktiserende psykologer.  

mailto:lene.boesgaard@mercuriurval.com
https://www.regionsjaelland.dk/JobOgKarriere/Sider/JobSide.aspx?nr=19367


Afdelingssygeplejerske Region Sjælland Psykiatrien Vest  |   4 

 

 
Psykiatrien har dermed et tæt samarbejde med praksissektoren, de somatiske sygehuse i regionen 
og kommunerne.  
 
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.  
 
Visioner og udvikling  
Regionsrådet vedtog den 22. august 2017: ”Visions- og udviklingsplan for Psykiatrien i Region 
Sjælland 2018-23”. Planen rammesætter udviklingen med efterfølgende handlingsplan. Læs mere om 
Psykiatrien Region Sjælland her og om visions- og udviklingsplanen her.  

Organisering 

Psykiatriledelsen og administrationen for Psykiatrien Region Sjælland er samlet i Slagelse. 
Psykiatriledelsen har det overordnede ansvar for at varetage den strategiske udvikling på tværs i 
organisationen og skabe stærke tværgående samarbejdsrelationer i tråd med de politiske mål og 
beslutninger. Administrationen understøtter Psykiatrien i hele regionen, herunder også Psykiatrien 
Vest.  
 
De ledende overlæger og oversygeplejersker indgår i den samlede ledergruppe for Psykiatrien Region 
Sjælland og bidrager her til områdets tværorganisatoriske udvikling.  
 
Den øverste ledelse i Psykiatrien Region Sjælland består af en direktør og to vicedirektører: 
 

• Psykiatridirektør Michael Werchmeister  

• Vicedirektør Søren Bredkjær  

• Vicedirektør Dorthe Juul Lorenz  
 
 

 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/Sider/default.aspx
http://publikationer.regionsjaelland.dk/KvalitetogUdvikling/PsykiatrienSygehusprofilpjece/?page=10
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Om Psykiatrien Vest 

Psykiatrien Vest er en organisatorisk enhed under Psykiatrien Region Sjælland. Psykiatrien Vest 
består af 14 afsnit og varetager den psykiatriske behandling af voksne borgere fra seks kommuner, 
som er Holbæk, Kalundborg, Odsherred, Ringsted, Slagelse og Sorø. Geografisk spænder Psykiatrien 
Vest meget bredt på det sjællandske landkort.  
 
Psykiatrien er repræsenteret i alle 6 kommuner, der er i alt 14 enheder med 7 sengeafsnit, 4 
psykiatriske klinikker og 3 distriktspsykiatrier. Organiseringen er således, at der er en ledende 
oversygeplejerske Katarina Nenadovic og en ledende overlæge Birgitte Welcher, som har delt 
ledelsesansvar for de i alt 14 afdelingssygeplejersker og afdelingslægerne.  
 
Den overordnede organisation ser således ud: 
 

 
 
Den konkrete afdeling, der skal ledes, er SL3. På sengeafsnittet modtages og behandles patienter fra 
18 år og op. Det er et intensivt afsnit, som behandler blandt andet patienter med psykiatriske lidelser 
som skizofreni, psykoser, svære depressive og bipolare sygdomme samt svære personligheds-
forstyrrelser. Patienter på SL3 kan være frivilligt indlagt, indlagt i henhold til dom eller tvangsindlagt. 
Vi modtager patienter fra alle seks kommuner som vi betjener. 
  
Du kan læse mere om afdelingen her. 

https://www.regionsjaelland.dk/sundhed/geo/psykiatrien/behandlingssteder/afsnit-SL3-slagelse/Sider/default.aspx
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Den aktuelle situation 

Afsnittet har været uden afdelingssygeplejerske igennem et par måneder, hvorfor den ledende 
oversygeplejerske selv har varetaget den daglige ledelse. Derfor vil den kommende afdelings-
sygeplejerske komme til et afsnit, hvor en ny leder er meget velkommen, og hvor der samtidig er en 
god indsigt hos den ledende oversygeplejerske omkring afdeling, udvikling og retning. Afsnittet er 
stadigvæk under opbygning efter opstarten og medarbejdergruppen indeholder både meget erfarne 
og mindre erfarne medarbejdere – alle både kan og vil lykkes i fællesskab. 
 
Opgaver og udfordringer, der kræver særlig prioritet af afdelingssygeplejersken: 
 

• Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere. 
 

• Opfylde behovet for personaleledelse efter retningslinjer og politikker samt at sikre et godt 
arbejdsmiljø. 
 

• Arbejde med indsatsområder såsom patientsikkerhed, recovery, forbedringsarbejde, nedbrin-
gelse af tvang mv.  

Opgaver og ansvar som afdelingssygeplejerske 

Som afdelingssygeplejerske i Psykiatrien Vest bliver man leder for mange forskellige faggrupper; 

sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, pædagoger, socialrådgivere, fysioterapeuter, læge-

sekretær og ergoterapeut. I alt er der 25 ansatte, som afdelingssygeplejersken får personaleledelses-

ansvar for. SL3 har plads til 15 patienter.  

 

Afdelingssygeplejersken har ansvar for SL3, hvor der ikke er en afsnitsansvarlig overlæge, men 

derimod et samarbejde med en lægefaglig konsulent. Man vil derudover være i tæt samarbejde med 

den ledende oversygeplejerske bl.a. via fast mødestruktur ved afdelingsmøder hver 14. dag samt 

ledelseskolleger fra de andre afdelinger, hvor bl.a. afdelingssygeplejerskerne fra sengeafsnittene 

mødes ca. én gang om ugen. Den kommende afdelingssygeplejerske vil få tilknyttet en mentor. 

 

Afdelingssygeplejersken vil være ansvarlig for varetagelsen af den samlede ledelsesopgave i afsnittet, 

herunder drift, økonomi, administration samt den faglige og organisatoriske udvikling. Derudover er 

der behov for at have fokus på følgende ansvarsområder:   

 

Driften i afsnittet: Dette gælder lige fra, at vagtplanen fungerer, til at alle retningslinjer, procedurer og 

politikker overholdes. Derudover er det også væsentligt, at anvendelsen af vikarer sker, når det er 

relevant, og at vikarbudgettet ikke overstiger det nødvendige.  

 

God personaleledelse (faglig sparring og udvikling): I et afsnit, der stadig er i en opbygningsfase, 

er der et behov for god, retningssættende og tæt personaleledelse. Det er væsentligt, at hverdagen 

kommer til at fungere optimalt driftsmæssigt.  

 

Afdelingssygeplejersken skal fungere som en faglig kompetent sparringspartner, der kender til 

retningslinjer og procedurer i forhold til patienten. Desuden er det vigtigt, at den fortsatte 

medarbejderudvikling holdes i fokus, og som en del af den strategi er også kursusmidlerne lagt ud i 

afsnittet.  
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Fastholdelse og rekruttering af medarbejdere: Afsnittet har travlt, og det er en del af strategien at 

øge medarbejderantal til ca. 30 medarbejdere. Derfor får afdelingssygeplejersken et stort ansvar for 

at både fastholde og rekruttere medarbejdere og stabilisere afsnittet, hvor alle byder ind og opleves 

som et godt team med samarbejde på tværs af faggrupper og opgaver.   

 

Arbejde med Psykiatrien Vests indsatsområder: Høj kvalitet af arbejdet med indsatsområderne, 

herunder nedbringelsen af tvang, patientsikkerhed, recovery samt forbedringsarbejde.  

Den ideelle profil 

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

Erfaringer og færdigheder 

Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende erfaringer og færdigheder: 

• Relevant uddannelse som sygeplejerske og gerne med relevante kurser og/eller 

eftervidereuddannelse. Alle ledere uden lederuddannelse vil blive tilbudt et lederforløb i Regionen.  

 

• Din ledelseserfaring kan du have fra forskellige arbejdspladser, dog helst i en offentlig kontekst. 

Har du endnu ikke haft ledelsesansvar, skal du have et stort talent for ledelse og motivation for 

opgaven. 

 

• Det er en væsentlig fordel at have erfaring med intensivområdet i psykiatrien. 

 

• Du er en dygtig fagperson, som har god erfaring med udmøntning af procedurer og retningslinjer 

samt arbejdet med patientsikkerhed, nedbringelse af tvang, etik, recovery m.v.  

Personlige kompetencer og egenskaber 

Den ideelle kandidat besidder i alt væsentlighed følgende personlige kompetencer og egenskaber:   

• Er en god personaleleder, der skaber et naturligt følgeskab ved at være synlig, have en faglig 

dybde og give relevant sparring.  

 

• Er i stand til at sætte en tydelig retning for afsnittet ved at balancere mellem detaljerne i driften og 

det større strategiske overblik – alt sammen for at nå de ønskede mål og succeser. 

 

• Er på samme tid beslutningsstærk og empatisk, så der både er fremdrift, og medarbejderne føler 

sig medinddragede omkring deres faglige udvikling, trivsel og personlige potentiale. 
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Ansættelsesvilkår 

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter gældende overenskomst. Lønniveauet tager sit afsæt i 

ansøgerens kvalifikationer. 

 

Der forventes tiltrædelse 1. april 2021 

Proces- og tidsplan 

AKTIVITET DATO 

Ansøgningsfrist 16. februar 2021 

Udvælgelse af kandidater til indledende samtalerunde 17. februar 2021 

Indledende samtaler 22. februar 2021 

Test, personvurdering og referencetagning Ml. 1. og 2. samtaler 

Rapportering og anden samtalerunde 26. februar 2021 

Forhandling og ansættelse Efter 2. samtalerunde 

Tiltrædelse 1. april 2021 

 


