
Er du Region Hovedstadens nye regionsdirektør? 

Har du solid ledelsesmæssig erfaring fra den offentlige sektor? Ser du vigtigheden af at være 
strategisk bindeled i tværgående samarbejder? Og brænder du for at videreudvikle et 
menneskeligt sundhedsvæsen? 

Region Hovedstaden er med sine ca. 1,8 mio. indbyggere, 29 kommuner og 45.000 medarbejdere 
helt afgørende for, hvordan sundhed og sygdom diagnosticeres, behandles og skaber værdi for 
den enkelte patient. Vi søger en ny regionsdirektør til at gå forrest i dette arbejde sammen med 
den øvrige koncerndirektion og regionens politikere, hospitaler, virksomheder og centre. 

Som regionsdirektør i Region Hovedstaden skal du sætte retning ud fra vores målbillede, som har 
et entydigt budskab: Alt arbejde i Region Hovedstaden handler om liv. Om at bringe liv til verden, 
om at redde liv, om det gode arbejdsliv, om høj livskvalitet, om at give nye ideer liv, om et liv på 
lige vilkår i sundhedsvæsnet, om mere grønne og bæredygtige liv og om livet for de næste 
generationer. Det bliver udkrystalliseret i 5 fælles fokusområder: 

• Fremtidens hospital

• Digitalisering

• Patientrettigheder

• Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen

• Børnenes region

Du bliver en del af en af landets største og vigtigste arbejdspladser. Vores bredde og størrelse 
forpligter, og du skal aktivt søge samarbejde med vores kolleger i de andre regioner, i 
kommunerne og i staten. 

Vi skal skabe et mere menneskeligt sundhedsvæsen, hvor vi i høj grad styrer efter værdier, hvor vi 
via dialog og ledelse skaber handling og resultater, og hvor vi alle er en del af en organisation, der 
samarbejder og leverer. Det betyder konkret, at du som regionsdirektør sammen med den politiske 
ledelse skal have for øje at understøtte klinikken, skabe gode og sammenhængende patientforløb, 
samt sætte fokus på forskning og udvikling. Det er en stor opgave, men det er den vej, vi ønsker at 
gå. 

Vi vil udvikle et godt sundhedsvæsen og socialvæsen, hvor opgaverne løses tættere på borgerne i 
samarbejde med regionens kommuner og praksissektor i et nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen. Vi vil skabe mere tryghed og behandling tæt på familiernes hverdagsliv. Vi vil 
styrke hospitalernes overholdelse af patienternes rettigheder og sikre respekten for patienternes 
tid. Vi vil skabe en bedre digitalisering gennem smidigere arbejdsgange for klinikken og udvikle 
fremtidens hospital med nye og bedre hospitalsbygninger og helt nye rammer, som understøtter 
bedre patientoplevelser. Du skal derfor kunne se dig selv bidrage til dette gennem en bred og 
forpligtende opgaveløsning. 

Dine tætteste samarbejdspartnere i regionen bliver regionsrådet, koncerndirektionen, direktørerne 
på regionens hospitaler, virksomheder og centre samt medarbejderrepræsentanter, som er klar til 
et forpligtende og dedikeret samarbejde. 

Du skal have blik for, at vi er mange fagligheder, at vi arbejder på mange arbejdspladser, og at vi 
også skal lykkes med mange andre ting end sundhed. Vi udvikler, kvalificerer og implementerer 
politik i forhold til trafik, infrastruktur, miljø, forskning og internationalt samarbejde – for at nævne 
nogle af vores opgaver, - og så skal vi løbende sikre udvikling af regionen som en attraktiv 
arbejdsplads. 
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Derfor motiveres du af at have ansvaret for at planlægge processer, hvor politikere og ansatte 
arbejder sammen om at skabe de bedste løsninger. Du er vidende om og interesseret i 
sundhedsvæsenet og er vant til at agere på den nationale arena. Du har et skarpt intellekt og 
søger inspiration i ind- og udlandet. Du har topledelseserfaring fra en stor organisation. Du har 
politisk tæft og bruger den godt. Du har stor erfaring med ledelse og implementering af strategiske 
indsatser. Ikke mindst er du vedholdende, handlekraftig og ydmyg over for den store 
ledelsesopgave – selv når presset og udfordringerne er størst. Du kan kommunikere kvalificeret og 
engageret – også på en offentlig scene – og du kan lytte. 
 
Du kan læse mere i job- og personbeskrivelsen link…. 
Ansættelse sker på kontraktvilkår i henhold til Aftale for chefer. Årslønnen udgør kr. 1,95 mio. kr. 

ekskl. pension på 21%.  

Ansøgningsfristen udløber den 2. februar 2021. 
  
Indledende samtaler afholdes den 5. februar. Indkaldelse hertil sker den 4. februar. Afsluttende 
samtaler afholdes den 11. februar. Der forventes tiltrædelse senest pr. d. 1. april 2021. 
 
Konsulentfirmaet nn medvirker ved rekrutteringen. Du er velkommen til at kontakte 
Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen tlf. 20 31 46 31 eller nn (ekstern 
rekrutteringskonsulent) tlf. xx eller HR-direktør Anne Kirstine Damsager tlf. 20 49 34 92. 
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