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1. Indledning 

Psykiatrien i Region Syddanmark har indgået aftale med Mercuri Urval om rekruttering og udvælgelse 
af en overlæge til psykoseteamet i Lokalpsykiatri Vejle. 

Formål med notatet 

Nærværende notat er udarbejdet af Mercuri Urval på baggrund af tilgængeligt skriftligt materiale samt 
interview med relevante nøglepersoner i psykiatrien, herunder Lokalpsykiatri Vejle, i Region 
Syddanmark. 
 
Job- og kravprofilen udgør en fælles forståelsesramme for ansættelsesudvalget og Mercuri Urval i 
relation til opgaveområdet og profilen på overlægen, og danner således grundlag for udvælgelse af 
kandidater til samtale og for den endelige stillingtagen til kandidaternes egnethed.  
 
Derudover tjener job- og kravprofilen 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 følgende: 

 Mikkel Rune Vossen Rasmussen, ledende overlæge, Psykiatrisk Afdeling Vejle (formand) 

 Peter Jezek, oversygeplejerske, Psykiatrisk Afdeling Vejle 

 Ole Nielsen, funktionsleder, Lokalpsykiatri Vejle 

 M.fl. 
 
Ansættelsesudvalgets opgave er sammen med Mercuri Urval at gennemføre ansættelsesprocessen 
og afgive indstilling til Mikkel Rune Vossen Rasmussen, der har ansættelseskompetencen. 

Kontaktoplysninger og ansøgning 

Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer sin interesse i stillingen, er meget velkomne til at 
kontakte Thomas Gajhede fra Mercuri Urval på telefon 2084 1030. Alle henvendelser vil blive 
behandlet fortroligt, og ansættelsesudvalget vil ikke blive orienteret uden forudgående aftale herom.  
 
Der kan endvidere rettes henvendelse til funktionsleder Ole Nielsen fra Lokalpsykiatri Vejle på telefon 
9944 7884 og ledende overlæge Mikkel Rune Vossen Rasmussen på telefon 9944 7502. 
 
Ansættelsesproceduren administreres af projektkoordinator Anne Marie Bak, telefon 5076 1214, mail: 
annemarie.bak@mercuriurval.com. 
 
Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(Referencenummer: DK-07085). 

http://www.mercuriurval.dk/
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2. Psykiatrien i Region Syddanmark 

Strategi, vision og værdier  

I Psykiatriplan 2020-2024 for Region Syddanmark beskrives, hvordan psykiatrien skal udvikle sig de 
kommende år. Planen beskriver visioner, strategiske indsatsområder, rammer og vilkår, samt 
hvorledes disse skal understøttes gennem forbedringsarbejde, lederskab, forskning, uddannelse og 
sund drift.  
 
Det bedst mulige behandlingsforløb er kendetegnet ved, at mennesker med psykisk sygdom mødes 
som ligeværdige partnere med indflydelse på egen behandling – og tilbydes et rettidigt, 
tilstrækkeligt, sammenhængende og recovery-orienteret patientforløb af høj kvalitet. 
 

 
 
Den nye psykiatriplan er udarbejdet i en bred involveringsproces med regionsråd, patient- og 
pårørenderepræsentanter, medarbejdere, kommuner, praktiserende læger og øvrige samarbejds-
partnere.  
 
Psykiatriplanen samler både eksisterende og nye indsatser, og sikrer et langsigtet fokus og en klar 
strategisk retning. Psykiatriplanen omfatter 38 anbefalinger til indsatser, der er tematiseret under disse 
6 overskrifter: 

 Patienter og pårørende 

 Lighed i sundhed 

 Sammenhæng og forebyggelse 

 Bedre behandling (forskning, kvalitet og udvikling) 

 Kapacitet og organisering 

 Fastholdelse, rekruttering og kompetencer 

Der arbejdes endvidere efter en række politikker og strategier, herunder den Syddanske forbedrings-
model, patient- og pårørendepolitik, sundhedsaftalen – rammen om samarbejdet mellem sygehus, 
kommuner og almen praksis.  
 
Læs mere om Psykiatrien i Region Syddanmark på hjemmesiden her. 
 

https://www.regionsyddanmark.dk/wm510129


Lokalpsykiatri Vejle  |   5 

 

3. Om Psykiatrisk Afdeling Vejle og Lokalpsykiatri 
Vejle 

Psykiatrisk Afdeling Vejle er en organisatorisk enhed under Psykiatrien i Region Syddanmark. 
 
Afdelingen har ansvaret for voksenpsykiatrien og varetager udredning, diagnostik og behandling inden 
for det lægefaglige speciale psykiatri. Afdelingen betjener ca. 250.000 indbyggere primært fra 
kommunerne Vejle, Fredericia og Kolding og for ældre med psykiske lidelser desuden Middelfart, 
Nordfyns og Assens kommuner. Afdelingen består af et døgnbehandlingssted og tre lokalpsykiatrier. 
 
Lokalpsykiatri Vejle er en del af Psykiatrisk Afdeling Vejle. Lokalpsykiatri Vejle flyttede ind i 
Sundhedshuset Vejle i 2015. Lokalpsykiatrien ligger tæt på centrum, få minutters gang fra banegård, 
bibliotek og DGI-bygning. 
 
I Lokalpsykiatri Vejle er der ca. 60 ansatte med en bred vifte af tværfaglige medarbejdere: Læger, 
sygeplejersker, psykologer, socialrådgivere, ergoterapeuter med psykoterapeutisk videreuddannelse, 
diætist og sekretærer samt fysioterapeut tilknyttet. Stedet fungerer også som uddannelsessted for 
læger, sygeplejersker, socialrådgivere og psykologer. 
 
Lokalpsykiatri Vejle samarbejder med Vejle Kommune omkring socialpsykiatri, uddannelse og 
forskning. Pr. 1. november 2020 indgår også Billund Kommune i optageområdet, og der oprettes i 
2021 en mindre satellit med egne lokaler i Grindsted.  
 
Lokalpsykiatri Vejle rummer følgende tværfaglige teams: Udredningsteam, affektiv team, angstteam, 
psykoseteam, OPUS/OPT og desuden oligofreni team. 
 
Lokalpsykiatri Vejles Psykoseteam behandler overvejende patienter med psykotiske lidelser. Der er 
ca. 300 forløb årligt. 
 
Psykoseteamet i Lokalpsykiatri Vejle består pt. af 10 erfarne og kompetente medarbejdere, herunder 
to læger, fem (special)sygeplejersker, en specialpsykolog, en socialrådgiver og en lægesekretær.  
 
Teamet har etableret psykoedukationsgrupper for patienter og pårørende med henholdsvis skizofreni 
og skizotypi. Der arbejdes med udvikling af ny gruppe, hvori der også vil indgå fysisk aktivitet. Teamet 
har et aktuelt fokus på øget implementering af kognitiv terapi målrettet patienter med psykoselidelser. 

4. Den aktuelle situation  

Efter samtaler med den ledende overlæge, oversygeplejersken og funktionslederen, er det fundet 
væsentligt at fremhæve følgende: 

 Efter en periode med ledelsesmæssige udfordringer, er arbejdsmiljøet i den samlede Psykiatrisk 
Afdeling Vejle nu bedre. Den nye ledende overlæge, Mikkel Rasmussen, står sammen med den 
øvrige ledelse i spidsen for at genskabe stolthed og en attraktiv arbejdsplads. De første tegn er 
allerede begyndt at vise sig, eksempelvis ved en bedret rekrutteringssituation. Der er en uformel 
og patientfokuseret tilgang, hvor samarbejde på tværs af faggrupper og organisatoriske snitflader 
prioriteres højt.  

 Nye lokaler for Lokalpsykiatri Vejle. De anerkendte, nye rammer i Sundhedshuset skal løfte den 
psykiatriske behandling og bidrage til mere fysisk aktivitet, forebyggelse af tvang og mere 
inddragelse af patienten. Lokalpsykiatri Vejle er placeret øverst i Sundhedshuset med udsigt over 
Vejle Ådal. 
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 Meget stærkt samarbejde med primær sektor. Der er etableret et særdeles konstruktivt og åbent 
samarbejde med Vejle Kommune. Dette gælder således på misbrugsområdet, beskæftigelses-
området. Dette samarbejde omfatter pr. 1. oktober 2020 også Billund Kommune, hvormed der skal 
etableres tilsvarende konstruktivt samarbejde. 

 Ingen speciallæge i Psykoseteamet. Omend der er et solidt fagligt niveau i Psykoseteamet, er det 
et stort ønske, ikke mindst for teamets øvrige to læger, at sikre rekruttering af en kompetent, ny 
speciallæge for at styrke den overordnede kliniske kvalitet og udvikling. Den kommende overlæge 
får således et godt udgangspunkt blandt kollegerne. 

 Region Syddanmark prioriterer psykiatrien. Dette kommer blandt andet til udtryk ved generelt 
bedre normering, flere forskningsmidler, lavere belægningsprocent og mere positiv regionspolitisk 
opbakning til psykiatrien, end hvad der typisk ses.  

5. Stillingen 

Nøgleopgaver og ansvar 

Overlægen refererer til den ledende overlæge og indgår i afdelingens ledergruppe. 

Overlægen og funktionslederen udgør funktionsledelsen hos Lokalpsykiatri Vejle.  
 
Overlægen: 

 har det daglige ansvar for afsnittets faglige ledelse sammen med funktionslederen. Opgaverne 
omfatter ansvar for afsnittets samlede drift og faglige udvikling,  

 forestår den daglige arbejdstilrettelæggelse af de behandlingsmæssige funktioner og sikrer 
supervision og uddannelse af yngre læger,  

 medvirker ved udarbejdelse af instrukser og retningslinjer,  

 har ansvar for at sikre, at den behandlingsmæssige og faglige udvikling sker efter gældende 
regionale og nationale standarder, samt at der er en ensartethed og sammenhæng i behandlingen 
i Lokalpsykiatri Vejle, 

 skal sikre et sammenhængende patientforløb med patienten i centrum i tråd med nationale og 
regionale rammevilkår, prioriterede indsatser og kvalitetskrav, 

 skal sikre, at lovgivninger og vejledninger på området overholdes, 

 skal sørge for overholdelse af personale- og arbejdsmiljøpolitiske retningslinjer. 
 
Den Syddanske Forbedringsmodel, der er inspireret af LEAN-tankegangen, er under udrulning i 
psykiatrisygehuset. Forbedringsmodellen bidrager til, at medarbejdere og ledere kontinuerligt kan 
gennemføre og lede forbedringer. Formålet er at skabe sammenhængende og gode patientforløb. 
Overlægen og funktionslederen har en vigtig rolle i denne proces. 

6. Den ideelle profil 

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

Formelle kompetencer/erfaringsbaggrund 

Overlægen forventes at have: 

 autorisation som speciallæge i psykiatri og opfylde bedømmelseskrav jf. regionens procedure-
regler for besættelse af overlægestillinger, 

 erfaring med psykoseområdet. 
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Ledelsesmæssige og personlige kompetencer 

Den ideelle kandidat til stillingen som overlæge: 

 er fagligt stærkt kompetent, herunder særligt i forhold den psykofarmakologiske behandling, 

 er åben og interesseret i forhold til non-farmakologisk behandling og udvikling heraf, 

 er positiv over for forandringer og nye tiltag, men evner samtidig at prioritere, sætte retning og 
følge op, 

 er fagligt nysgerrig og ønsker at inspirere og motivere, 

 formår at spille medarbejderne gode sammen på tværs af fagligheder og afsnit, 

 fremstår troværdig og tillidsfuld og har god humor. 

Der vil være mulighed for forskningsaktiviteter. Psykiatrisygehuset planlægger en udvidelse af 
forskningsbudgettet. 

7. Ansættelsesvilkår 

Tiltrædelse snarest efter nærmere aftale. 
 
Den daglige arbejdsplads er på Lokalpsykiatri Vejles adresse, Vestre Engvej 51B, Vejle.  
 
Løn aftales i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/ 
FAS om overenskomst for overlæger.  
 
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. Overlægen refererer til den ledende overlæge i Psykiatrisk 
Afdeling Vejle.  
 
Ansøgningsfrist er den 9. september 2020. 

8. Krav til ansøgning  

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamenssår og -resultat samt tidligere ansættelser. 
Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 
7 kvalifikationer, som kræves af ansøgere til overlægestillinger, jf. Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 
62 af 25. juli 2005. 
 
Ansøgningen bedes opstillet herefter:  

 Den medicinske ekspert  

 Kommunikator  

 Samarbejder  

 Leder/administrator  

 Sundhedsfremmer  

 Akademiker  

 Professionel 
 
 


