
  

     

Landssjúkrahúsið 

Fyrisitingin 

J.C. Svabosgøta 41-49, FO-100 Tórshavn, Tel. (+298) 304500  fax 314253    www.ls.fo, ls@ls.fo  oa 7/13   

 

Landssygehuset 
Torshavn  
Færøerne 
 
Genopslag 
 
Ledende overlæge/centerchef til Psykiatrisk Center 
 
Stillingen  som ledende overlæge/centerchef ved Psykiatrisk Center er ledig til 
åremålsbesættelse i 6 år pr. 16. september 2014 eller efter nærmere aftale.  
 
Landssygehuset er akut- og centralsygehus for ca. 49.000 borgere. De sidste 5 til 6 år har 
Landssygehuset arbejdet efter 5 strategiske mål, der har medført forbedrede patientforløb, 
styrkelse af specialer og fagområder teknologisk og kompetencemæssigt.  
 
Dette har åbnet for nye måder at samarbejde om patienten på. I de kommende år fortsætter 
dette arbejde, og dertil bliver det en central ledelsesmæssig opgave at indføre en færøsk 
kvalitetsmodel med baggrund i DDKM. Samtidig arbejdes på overordnede langsigtede mål og 
løsninger i forhold til Landssygehusets rolle som nationalt sygehus. 
 
I denne forbindelse søger vi en ledende overlæge til centerledelsen på Psykiatrisk Center, som 
består af ledende overlæge og ledende sygeplejerske.  
 
Mission 
Landssygehuset yder sundhedstjeneste på højt fagligt niveau. Vi udvikler og uddanner vores 
medarbejdere og udøver forskning.  
 
Vision 

 Patienten er i centrum 

 Medarbejderne er stolte af at arbejde her 

 Samfundet får gavn af vores indsats 
 
Strategimål 

1. Kvaliteten i patientforløbene skal løbende forbedres 
2. Medarbejderne skal være veluddannede og trives 
3. Kommunikationen skal være et aktivt redskab 
4. IT skal understøtte alt arbejde 
5. Ressourcer skal anvendes optimalt 

 
Psykiatrisk Center er omorganiseret de sidste årene således, at behandlingen mere kan ske 
ambulant og i nærheden af, hvor patienten bor. Vores vision er at skabe en psykiatri, hvor 
rehabilitering og recovery er afgørende i processen. 
 
Der arbejdes også mod yderligere afstigmatisering af psykiatrisk sygdom og et forbedret 
behandlingstilbud til intercurrent somatisk sygdom. Dette søges opnået ved samarbejde og 
samlokalisering med somatiske afdelinger i den nye sygehusbygning, der står færdig i februar 
2019.  
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Udfordringer 
- Sikre sammenhængende patientforløb 
- Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling 
- Videreudvikle samarbejdet med samarbejdspartnere i ind- og udland 
- Rekruttering af højt kvalificerede medarbejdere 
- Udbygning af sygehuset med en ny bygning, som Psykiatrisk Center skal flytte til om cirka 5 år 
- Fortsat udvikling og implementering af digitale IT- og patientsystemer 
 
Kvalifikationer 
• Lægefaglig uddannelse og speciallæge indenfor psykiatri 
• Relevant ledelsesmæssig uddannelse f.eks. MPA/MPH e.l.  
• Dokumenteret ledelsesmæssig erfaring og gode resultater fra tidligere ledelsesansættelser 
• Indgående kendskab til opgaver og udvikling indenfor sygehus- og sundhedsområdet 
 
Ledende overlæge har ansvar for den overordnede drift, forskning og udvikling på centret. 
 
Som ledende overlæge skal du kunne bevæge dig på det strategiske niveau og vise lederskab i 
alle sammenhænge, samt bidrage til et konstruktivt samarbejde både internt i centerledelsen, 
med sygehusdirektionen og med sygehusets ledere og medarbejdere, samarbejdspartnere i 
ind- og udland, samt med den primære sektor m.fl. 
 
Centerledelsen går foran i arbejdet med udvikling og driftsoptimering og fungerer som 
sparringspartner for afdelingsledelserne i forhold til nytænkning, konkret opgaveudførsel samt 
implementering af nye tiltag. Det er vigtigt, at ledende overlæge har økonomisk indsigt og 
forståelse for de rammer, som centret og sygehuset arbejder under.  
 
Vi søger en person, som kan balancere mellem på den ene side det visionære og abstrakte og 
på den anden side det realistiske og opgavebestemte. Som person skal du være beslutsom, 
tillidsvækkende og robust. Vi forestiller os endvidere, at du er initiativrig og har gode 
samarbejdsevner. 
 
Løn og ansættelsesforhold 
Ansættelse myndighed er sygehusdirektionen.  Ansættelsesområdet omfatter afdelingerne på 
Psykiatrisk Center og tilhørende institutioner rundt om på Færøerne.  
 
Arbejdssted er Landssygehuset. Ansættelse som ledende overlæge sker i henhold til aftale 
vedrørende lægelige chefer mellem FAS og Fíggjarmálaráðið (det færøske finansministerium). 
Stillingen er en åremålsansættelse (6 år) med mulighed for forlængelse. Den nærmeste 
overordnede er sygehusdirektionen.  
 
Yderligere materiale 
Du kan indhente den fulde stillings- og funktionsbeskrivelse samt supplerende materiale om de 
færøske sygehuse og Landssygehusets strategi ved at kontakte vicedirektør Anders Bøgesvang 
på lsandbo@ls.fo eller sygehusdirektør Sigurd Ó. Vang på lssigva@ls.fo, telefon +298 304500. 
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Ansøgning og cv sendes pr. mail til: umsokn@ls.fo  
 
Ansøgningsfrist: 1. september 2014  
Første samtalerunde: efter aftale  
Anden samtalerunde: efter aftale 
Mellem første og anden samtalerunde vil indgå et testforløb.  
 
Om Landssygehuset: 
Landssygehuset i Tórshavn er akut- og centralsygehus på Færøerne. Landssygehuset har ca. 167 
senge fordelt på psykiatri, medicin med pædiatri og kirurgi med gynækologi og obstetrik, samt 
intensivafdelingen. Rigshospitalet er vores største samarbejdspartner, derudover er der faste 
aftaler med Universitetssygehuset i Lund, Landspitalið på Island og andre hospitaler i Danmark 
og Norge. 
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