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Stillings- og funktionsbeskrivelse
for ledende terapeut ved Terapiafdelingen
Organisation:
Afdeling:

Terapiafdelingen

Stilling:

Ledende terapeut

Udpeges af:

Afdelingsledelsen

Refererer til:

Afdelingsledelsen

Funktion:
Generelt:

Den ledende terapeut refererer til afdelingsledelsen.
Den ledende terapeut forestår under ansvar overfor afdelingsledelsen den daglige
ledelse af driften af afsnittet og patientbehandlingen og har ansvaret for en
hensigtsmæssig planlægning og organisering af afsnittets virksomhed.

Den ledende terapeut er primært ansvarlig for:

Formelt ansvarsområde:



Den daglige ledelse af afsnittet



Det faglige niveau og effektiv ressourceudnyttelse indenfor afsnittet



Kvalitetssikring og – udvikling samt forskning



Kompetenceudvikling af personalet og medvirken ved uddannelse af
studerende



Abejdsmiljø



Samarbejde både internt og eksternt

Den ledende terapeut er ansvarlig for den daglige ledelse af personalet i afsnittet,
herunder:
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 At være bindeled mellem afsnittets personale og afdelingsledelsen
 At være øverste foresatte for personalet i afsnittet
 At vurdere og koordinere arbejds- og vagttilrettelæggelsen og
ferieplanlægningen i afsnittet
 At udarbejde vagtinstrukser
 At udarbejde kliniske vejledninger og instrukser indenfor specialerne i
samarbejde med udviklingsterapeut og de specialeansvarlige terapeuter
 At sikre, at de nødvendige møder afvikles med personalet
 I samarbejde med afdelingsledelsen at forestå prioritering af afdelingens
apparatur, inventar, IT ønsker og anskaffelser
 Sammen med afdelingsledelsen at igangsætte initiativer der tilgodeser
rekruttering og fastholdelse

Den ledende terapeut har – i tæt samarbejde med chefterapeuten – ansvaret for
det faglige niveau og effektiv ressourceudnyttelse indenfor afsnittet. Opgaverne
er:
 At sikre opfyldelse af aktivitetsmålene indenfor den udstukne økonomiske
ramme
 At sikre tidstro registrering og dokumentation af terapiydelser
 At sikre tidssvarende, effektiv og patientvenlig behandling og træning
herunder medvirke til sammenhængende patientforløb
 At tage initiativ til løbende justering og udvikling af de terapeutiske aktiviteter
i takt med ændrede krav, betinget af den faglige udvikling inden for
specialerne
 At sikre – i tæt samarbejde imellem specialeafsnittene på de forskellige
matrikler – at der foreligger de nødvendige kliniske vejledninger, instrukser,
procedurebeskrivelser m.m. i relation til konkrete patientgrupper og at
ajourføring regelmæssigt finder sted med baggrund i evidensbaseret viden på
området
 At sikre en hensigtsmæssig drift af afsnittet under hensynstagen til de øvrige
terapiafsnit og de kliniske afsnit, som terapiafdelingen betjener

Den ledende terapeut har ansvaret for kvalitetssikring og -udvikling, herunder:
 At fastlægge specialets kliniske vejledninger og instrukser i samarbejde med
udviklingsterapeut og de specialeansvarlige terapeuter under hensyn til lokale,
regionale og internationale retningslinier
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 At tage initiativ til og deltage i fastsættelse af mål og metoder for
kvalitetssikring og udvikling

Den ledende terapeut er ansvarlig for kompetenceudvikling af personalet i
afsnittet og medvirker ved uddannelse af studerende, herunder:
 At igangsætte relevante initiativer i forhold til uddannelse og udvikling af
afsnittets faglige niveau
 At introduktion af nyansatte varetages

Den ledende terapeut er ansvarlig for arbejdsmiljøet indenfor afsnittet, herunder:
 At sikre et inspirerende og udviklende arbejdsmiljø i afsnittet i samarbejde
med arbejdsmiljørepræsentanten
 At sikre et godt kommunikations- og informationsniveau
 At medvirke til overholdelse af personalepolitik og MED-aftale
 At være arbejdslederrepræsentant i sikkerhedsgruppen (i Hjørring vælges 1
blandt de 2 ledere)

Den ledende terapeut varetager samarbejde både internt og eksternt, herunder:
 Samarbejde med andre afdelinger og funktioner internt på Sygehus
Vendsyssel
 Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere herunder kommunens
hjemmepleje
og
terapeuter,
privatpraktiserende
terapeuter
og
uddannelsesinstitutioner

Kompetence:
Generelt:

Den ledende terapeut lever i sit virke op til Virksomhedsgrundlaget for Sygehus
Vendsyssel og med de i afdelingen fastsatte mål og kvalitetskriterier

Kvalifikationer:
Generelt:



Dansk autorisation som fysio- eller ergoterapeut



Relevant diplomuddannelse gerne suppleret med relevant master- eller
kandidatuddannelse

3

Sygehusprofil



Evne til økonomisk og hensigtsmæssig forvaltning af tildelte ressourcer



Ledererfaring

Sygehus Vendsyssel er Region Nordjyllands næststørste sygehus med 513
sengepladser, heraf 82 sengepladser til ortopædisektoren og 10 intensivsenge til
anæstesisektoren. Sygehuset har et aktivitetsniveau på ca. 25.000 indlæggelser,
120.000 ambulante besøg og 12.000 operationer årligt. Sygehus Vendsyssel har
13 lægelige specialer. Sygehuset betjener regionens nordlige del med
specialiseret sygehusbehandling og har lokalsygehusfunktion for 5 kommuner.
Sygehus Vendsyssel har i 2007 et samlet driftsbudget på 736 mio. kr. og en
personalenormering på 1.640 stillinger. Der er indgået kontrakt mellem
Sygehusledelsen og Region Nordjylland om styring efter mål og rammer, og
lokalt er der uddelegeret budgetansvar til afdelingsledelserne.
Sygehus Vendsyssel blev dannet som et resultat af den sundhedsplan,
Nordjyllands Amtsråd vedtog i oktober 2002.
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Afdelingsprofil

Terapiafdelingen er fysisk fordelt på Sygehus Vendsyssels matrikler i
Brønderslev, Frederikshavn og Hjørring. Afdelingen er en klinisk
serviceafdeling, der betjener alle de lægelige specialer på sygehuset med
ergo- og fysioterapeutiske ydelser. På afsnittene i Frederikshavn og
Hjørring udføres behandling og genoptræning af stationære patienter samt
behandling og specialiseret genoptræning af ambulante patienter. På
afsnittet i Brønderslev er opgaven neurorehabilitering af stationære
patienter, og der er ingen ambulant funktion.
Terapiafdelingen består af fire afsnit under ledelse af fire ledende
terapeuter, afsnit Brønderslev, afsnit Frederikshavn, afsnit Hjørring, kirurgi
og afsnit Hjørring, medicin. De ledende terapeuter refererer til
chefterapeuten (afdelingsledelsen).
Terapiafdelingen har i 2008 et driftsbudget på 25,2 mio. kr. og en
personalenormering på 80 stillinger.

Godkendt af Sygehusledelsen - 2008
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