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Opdragsgiver Sclerosehospitalerne 
    
Adresse  Sclerosehospitalet i Haslev 
   Ringstedvej 106 
   4690 Haslev 
    
   Sclerosehospitalet i Ry 
   Klostervej 136 
   8680 Ry 
     
Stilling  Hospitalsdirektør 
 
Refererer til Bestyrelsen for Sclerosehospitalerne ved formanden. 
 
Ansættelsen Ansættelsesvilkårene fastsættes efter individuel forhand-

ling på baggrund af kvalifikationer og kompetencer.  
 
   Tiltrædelse: 1. marts 2021 
    
Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
    
   Bestyrelsesformand Anne Just 
   Sclerosehospitalerne 
   Telefon: 21 13 14 11 
 
   Eller  
    
   Direktør Klaus Høm 
   Scleroseforeningen 
   Telefon: 40 46 34 46 
    
   Eller  
    
   Partner Mia Fruergaard 
   MUUSMANN 
   Telefon: 21 29 70 79 
 
   Se også hospitalernes hjemmeside: 
   www.scleroseforeningen.dk/sclerosehospitalerne 
 
Rekrutteringsprocessens forløb Ansøgningsfrist: Onsdag den 6. januar 2021 
 
   Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger    
 
   Samtaler og test afholdes på følgende datoer: 
   1. samtale: Mandag den 11. januar 2021 
   Testforløb: Torsdag den 14. januar 2021 
   2. samtale: Fredag den 22. januar 2021 

http://www.scleroseforeningen.dk/sclerosehospitalerne
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om Sclerosehospitalerne 

Sclerosehospitalerne i Haslev og Ry blev grundlagt i henholdsvis 1959 og 1960. Hospitalerne er 
landsdækkende selvejende specialhospitaler efter sundhedsloven §79 stk. 2 med driftsoverens-
komst med Danske Regioner. 

Sclerosehospitalerne tilbyder specialiseret MS-rehabilitering i et aktivt samarbejde med højtspe-
cialiserede sundhedsprofessionelle. Rehabiliteringsforløbene har til formål at forbedre patien-
ternes funktionsniveau, hvor patienterne bevarer størst mulig indflydelse på eget liv og aktivite-
ter. 

De 2 Sclerosehospitaler er internationalt anerkendt for deres høje faglige standarder. 

Hospitalerne yder med den enkelte patient i fokus højt specialiseret og vidensbaseret behand-
ling, undervisning og vejledning inden for følgende hovedindsatsområder: 

 Lægefaglig udredning og behandling 
 Udredning af rehabiliteringsbehov og potentiale 
 Gennemfører specialiserede rehabiliteringsindlæggelser med fokus på:  

o Fysisk funktion 
o Kognition 
o Mental resiliens 

Sclerosehospitalerne arbejder evidensbaseret og er aktive med egne forskningsprojekter og del-
tagelse i såvel danske som internationale forskningsnetværk, hvor de blandt andet har bidraget i 
en række større multicenterstudier.  

Hospitalerne har desuden været involveret i udarbejdelsen af den nationale kliniske retningslinje 
for "fysioterapi og ergoterapi til voksne med nedsat funktionsevne som følge af multipel sklerose" 
(Nationale Klinisk Retningslinje - Multipel Sklerose). Ligeledes deltager Sclerosehospitalerne i ar-
bejdsgrupper, udvalg og udviklingsprojekter indenfor sundheds- og socialområdet nationalt og 
regionalt. 

I 2019 var ca. 1.350 personer indlagt på Sclerosehospitalerne, heraf ca. 800 i Haslev, hvor der er 
42 sengepladser, og 550 i Ry, hvor der 36 sengepladser.  

Yderligere information om Sclerosehospitalernes nøgletal, aktiviteter mv. fremgår af Sclerose-
hospitalerne, Årsberetning 2019-20, der kan findes ved at trykke her. 

Der er ca.  150 medarbejdere ansat på Sclerosehospitalerne, svarende til ca. 135 fuldtidsstillinger. 
Som følge af Coronakrisen er antallet af medarbejdere blevet reduceret i løbet af 2020. 

Værdigrundlag 

Sclerosehospitalerne er kendetegnet ved en stærk og værdibaseret kultur, der er styrende for 
mødet med patienten og pårørende samt i forholdet til de mange eksterne interessenter og i det 
daglige samarbejde på hospitalerne. 

https://www.scleroseforeningen.dk/sites/default/files/2020-09/%C3%85rsberetning%202019-20.pdf
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Det er Sclerosehospitalernes mission at tilbyde mennesker med sclerose specialiseret 
sclerosespecifik rehabilitering og behandling, og hospitalerne arbejder opgavefokuseret. Den 
helt centrale opgave er patientens forløb på Sclerosehospitalerne. 

 
 

Arbejdspladsen 

Sclerosehospitalerne oplever stor tilfredshed blandt patienterne og høj arbejdsglæde blandt 
medarbejderne. Dette er et resultat af en arbejdsplads, hvor høje faglige ambitioner går hånd i 
hånd med tæt involvering af og samarbejde med den enkelte patient, hvis behov for specialise-
rede rehabiliteringsydelser altid er i centrum for den indsats, hospitalerne tilbyder. Fleksibilitet 
og stærk tværfaglighed sikrer at patienterne får relevante tilbud af meget høj kvalitet, der er an-
erkendt i omverdenen. 

Sclerosehospitalerne udgør én samlet organisation, der går i samme retning – på trods af de to 
matrikler. Der samarbejdes løbende på mange niveauer mellem de to hospitaler, så kompetencer 
og viden udnyttes bedst muligt til at sikre ensartede tilbud, udvikling og en effektiv kapacitetsud-
nyttelse til gavn for helheden. 
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Ledelsesstrukturen på Sclerosehospitalerne er flad – der er kort vej fra den enkelte medarbejder 
til direktøren. Medarbejderne har høj faglig stolthed og udviser stort engagement i at bidrage til 
udviklingen af hospitalernes tilbud og arbejder i selvledende teams. Medarbejderinddragelsen er 
høj, og kompetenceudvikling af medarbejderne vægtes højt.  

Organisation og ledelse 

Sclerosehospitalerne ledes af en bestyrelse med 7-8 medlemmer, hvoraf fire udpeges af Scle-
roseforeningen (se figur nedenfor). Bestyrelsen mødes fire gange årligt, og udover bestyrelses-
medlemmerne deltager hospitalsdirektøren, en ledelsesrepræsentant, medarbejderrepræsen-
tanter fra henholdsvis Haslev og Ry, en repræsentant for brugerrådet samt Scleroseforeningens 
direktør og administrationschef i bestyrelsesmøderne. 

Sclerosehospitalerne har etableret et brugerråd, der mødes fire gange årligt, og som deltager i 
dialogmøder med patienter på hospitalerne. Brugerrådet har fem medlemmer, der vælges af 
Scleroseforeningens medlemmer i hver af de fem regioner. Brugerrådets medlemmer skal have 
været indlagt på et af Sclerosehospitalerne indenfor de sidste 5 år. Brugerrådet er "patienternes 
stemme" og arbejder for at fremme et positivt samarbejde mellem hospitalernes ledelse, medar-
bejdere og patienter. Brugerrådet informeres og er med til at drøfte alle forhold af betydning for 
hospitalernes tilbud til patienterne samt forhold omkring drift og udvikling. 

Hospitalsdirektøren varetager den daglige ledelse af Sclerosehospitalerne.  

 

En række opgaver og ledelsesfunktioner løses på tværs af de to hospitaler. Det gælder Admini-
strationen (herunder IT), Fællesvisitationen, Kvalitetsorganisationen og Udvikling og Forskning. 
Alle fire områder har tilknyttet en leder. Derudover etableres der arbejdsgrupper med bl.a. delta-
gelse af ledere og medarbejdere fra hvert af de to hospitaler. 
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På hvert af de to sclerosehospitaler er der ansat rehabiliteringsledere for sygepleje, ergoterapi 
henholdsvis fysioterapi, ligesom der er lokalt ansatte køkken- og serviceledere. Disse varetager 
ledelsen af det daglige arbejde på hospitalerne. 

På hospitalet i Haslev er endvidere ansat to overlæger, mens der i Ry er indgået en samarbejdsaf-
tale med Aarhus Universitetshospitals neurologiske afdeling vedrørende lægebetjening. 

Administrationsaftale med Scleroseforeningen 

Sclerosehospitalerne har indgået en administrationsaftale med Scleroseforeningen, hvorefter 
foreningen har ansvaret for og mod betaling varetager en række administrative opgaver for og 
yder bistand til hospitalernes bestyrelse og ledelse. 

Det drejer sig om: 

• Sekretariatsfunktioner i forhold til bestyrelsen. 
• Personaleadministration (bl.a. fastsættelse af løn- og ansættelsesvilkår efter overenskom-

ster mellem Danske Regioner og de respektive fagforeninger, bistand til hospitalernes ledere 
ved ansættelse og afskedigelse af medarbejdere, lønadministration for alle hospitalernes 
medarbejdere). 

• Økonomi (udarbejdelse af driftsbudget i samarbejde med hospitalsdirektøren, budgetkontrol, 
udarbejdelse af årsrapport, overordnet bogholderi, administration af forsikringer og ejen-
domme). 

• Strategisk og politisk sparring/koordinering med hospitalernes bestyrelsen og hospitalsdi-
rektøren. 

• Kommunikation (i forhold til presse, bistand til udarbejdelse af tekster, videoer mv. samt sup-
port af Sclerosehospitalernes hjemmeside). 

Hospitalsdirektørens ansvarsområder og hovedopgaver 

Hospitalsdirektøren refererer til Sclerosehospitalernes bestyrelse (ved dennes formand). 

Sclerosehospitalerne er veldrevne, oplever stor efterspørgsel – hvilket giver sig udslag i betyde-
lige ventelister – og har en grundlæggende sund økonomi. 

Hovedopgaven for den nye hospitalsdirektør er derfor at fastholde og videreudvikle Scleroseho-
spitalernes rehabiliteringstilbud, sammenhængende patientforløb og andre aktiviteter som fx 
forskning, kursusvirksomhed mv. 

Et væsentligt element heri er at fastholde, at Sclerosehospitalerne fungerer som ét hospital på 
tværs af de to matrikler. Dette forudsætter bl.a., at hospitalsdirektøren i nærmere aftalt omfang 
vil skulle have fysisk tilstedeværelse i både Haslev og Ry. 

Hospitalsdirektøren skal engagere sig i og sætte sig i spidsen for udarbejdelsen af en ny strategi, 
der med forankring i bestyrelsen tidligere blev sat i gang, men som på grund af Corona epidemien 
har været sat i bero. 
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Hospitalsdirektøren har mere formelt følgende ansvarsområder: 

 Ansvarlig for udviklingen af Sclerosehospitalernes rehabiliteringstilbud til mennesker med 
sclerose og beslægtede neurologiske lidelser. 

 Ansvarlig for løbende forhandlinger af driftsoverenskomst med Danske Regioner. 
 Ansvarlig for, at udviklingen sker i overensstemmelse med den generelle udvikling på sund-

heds- og socialområdet i dialog med patienter og pårørende.    
 Ansvarlig for at udvikle det tværsektorielle samarbejde, herunder øge kontakten og samarbej-

det mellem Sclerosehospitalerne og kommuner for at styrke sammenhængen for den enkelte 
borger med sclerose i overgangen imellem Sclerosehospitalerne og kommunerne. 

 I samarbejde med administrator ansvarlig for Sclerosehospitalernes økonomi indenfor de 
rammer, der er fastsat i det godkendte budget. 

 Ansvarlig for at ansætte og afskedige personale indenfor de rammer, der er fastsat i det god-
kendte budget. 

Hospitalsdirektørens kompetenceprofil 

Sclerosehospitalerne søger en hospitalsdirektør, der kan fastholde og udvikle hospitalernes re-
habiliteringstilbud og andre aktiviteter, og som kan indgå i et tæt og konstruktivt samarbejde 
med bestyrelsen, organisatoriske patient- og pårørende repræsentanter, Scleroseforeningen, 
hospitalernes ledere og medarbejdere samt eksterne interessenter som fx kommuner, regioner, 
herunder neurologiske afdelinger og Almen Praksis, samt sundhedsvidenskabelige miljøer natio-
nalt og internationalt. 

Sclerosehospitalerne har følgende krav og forventninger til den nye hospitalsdirektørs faglige 
kompetencer: 

• Det forventes, at hospitalsdirektøren har en relevant sundhedsfaglig uddannelse eller tilsva-
rende, gerne viden indenfor neurologi og rehabilitering.   

• Det forventes, at hospitalsdirektøren har dokumenterede ledelsesmæssige kompetencer op-
nået gennem erfaringer fra tidligere ledelsesstillinger i sundhedsvæsenet og gerne gennem 
relevant videreuddannelse. 

• Hospitalsdirektøren skal have et ufravigeligt fokus på solid driftsledelse og økonomistyring og 
samtidig et fagligt og strategisk udsyn, der stimulerer og fastholder hospitalernes nationale 
og internationale position. 

• Hospitalsdirektøren skal være analytisk og strategisk tænkende og evne at omsætte faglig 
indsigt baseret på data og evidens til behandlingstilbud og strategiske pejlemærker, der sæt-
ter retning for Sclerosehospitalernes udvikling, og der kan anvendes i den løbende dialog med 
beslutningstagere og offentlige myndigheder – en dialog, der typisk varetages af Sclerosefor-
eningen. 

• Som hospitalsdirektør skal man både kunne samarbejde med og differentiere sig fra andre 
aktører, der arbejder for og med patienter, pårørende  og andre borgere berørt af sclerose. 
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• Hospitalsdirektøren skal have stærke kommunikative evner, herunder kunne formidle fagligt 
stof skriftligt såvel som mundtligt, og fremstå troværdig og overbevisende i eksterne sam-
menhænge i fx medierne. 

• Hospitalsdirektøren skal have ”fingeren på pulsen” i forhold til udviklingen i sundhedsvæsenet, 
herunder have forståelse for de bagvedliggende (politiske) rationaler og processer, som 
denne udspringer af. 

I forhold til den nye hospitalsdirektørs personlige kompetencer gælder, at: 

• Som person skal hospitalsdirektøren være dialogorienteret og empatisk og kunne trives i et 
arbejdsmiljø kendetegnet af godt humør og humor, og hvor inddragelse, involvering og selvle-
delse vægtes meget højt.  

• Som leder skal hospitalsdirektøren kunne skabe følgeskab, være lyttende og åben samt have 
en tillidsbaseret tilgang til ledelse med stor uddelegering af ansvaret for opgaveløsningen til 
de enkelte ledere og medarbejdere. Direktøren skal hvile i sin ledelsesfaglighed og kunne 
agere forskelligt og individuelt afhængigt af kontekst og situation. 

• I sin kommunikation skal hospitalsdirektøren være tydelig og transparent, så modtagerne kan 
være sikre på direktørens position. Det gælder i forhold til Sclerosehospitalernes ledere og 
medarbejdere, men også hospitalernes mange eksterne samarbejdspartnere.   

• Hospitalsdirektøren skal gennem personligt drive, faglig nysgerrighed og entusiasme kunne 
motivere og understøtte en kultur, hvor resultater skabes sammen med patienterne og i sam-
arbejder på tværs af fagligheder, og hvor resultater fejres. 

• Hospitalsdirektøren skal have en ambitiøs, proaktiv og resultatorienteret tilgang, hvor nye 
muligheder og udfordringer for Sclerosehospitalernes virksomhed identificeres og adresse-
res effektivt, så resultater skabes, og Sclerosehospitalerne også fremover fastholdes som er 
en faglig ”højborg”. 

• Hospitalsdirektøren skal have stærke relationelle kompetencer og evne at opbygge gode 
samarbejdsrelationer både internt på hospitalerne, med Scleroseforeningen og de mange 
eksterne interessenter (kommuner, hospitalernes neurologiske afdelinger, forskningsinstitu-
tioner mv.). 

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre et omfattende ledelsestestforløb 
hos MUUSMANN. 

 


