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1) Formål
• At give klare rammer for funktionen som specialeansvarlig overlæge, øvre gastroenterologisk
sektion, Kirurgisk og Gastroenterologisk afdeling, Sydvestjysk Sygehus
• At danne grundlag for bedømmelse af overlægestillingens nødvendig kompetencer.

2) Funktionsbeskrivelse

2.1) Stillingsbetegnelse
• Specialeansvarlig overlæge

2.2) Ansættes af:
• Afdelingsledelsen

2.3) Refererer til:
• Afdelingsledelsen

2.4) Organisatorisk placering:
• Øvre sektion varetager behandling af kirurgiske lidelser i esophagus, cardia, ventrikel,
tyndtarm, pancreas, lever, galdeveje og retroperitoneum (excl. binyre/urinvejs- og
karlidelser). Desuden har afdelingen regions funktion inden for bariatrisk kirurgi.
• Øvre sektion er en del af kirurgisk afdeling ved SVS med funktion både på Esbjerg og
Grindsted Sygehuse.
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2.5) Særlige forhold
• Overlægen ansættes med forpligtelse til deltagelse i vagtarbejde i tilstedeværelsesvagter
(bagvagter) og/eller vagt fra bolig (beredskabsvagter) i henhold til overenskomst
mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger.
• Overlægen skal i vagten dække hele det kirurgiske gastroenterologisk akutområde, inklusiv
funktionen som teamleder på SVS's Fælles Akut Modtagelse (FAM)

2.6) Ansvar og kompetence
Den specialeansvarlige overlæge har et særligt fagligt og ledelsesmæssigt ansvar i afdelingen

2.6.1) Fagligt
• Overlægen skal i den daglige kliniske funktion dække den øvre kirurgiske gastrointestinale del
af det kirurgiske speciale. Herunder den aktivitet der omfatter diagnostik, behandling,
forskning og kvalitetsudvikling inden for fagområdet.
• Overlægen er lægefagligt ansvarlig for udfærdigelse af retningslinjer, procedurebeskrivelser og
vejledninger for specialet.
• Overlægen er medansvarlig for at gældende retningslinjer og standarder implementeres og
følges.
• Overlægen er desuden ansvarlig for, at der foretages visitering af nyhenviste på daglig basis
2.6.2) Ledelsesmæssigt
• Overlægen indgår i et klinisk lederteam under ledelse af afdelingsledelsen.
• Overlægen udøver en koordinerende ledelsesfunktion i relation til klinisk arbejde for sektionens
teams bestående af andre personalegrupper herunder andre overlæger.
• Der forventes et tæt samarbejde med den afsnitsledende sygeplejeske på sengeafsnittet
specielt i spidsbelastnings perioder
• Overlægen kan overordnet plan- og tilrettelægge det kliniske arbejde inden den øvre sektion.
• Har til opgave at sikre tværgående koordinering af det kliniske arbejde inden for egen afdeling
og mellem denne og andre afdelinger.
• Kan varetage personaleledelse/administration, driftsledelse m.v. efter delegation fra
afdelingsledelsen.
2.6.3) Andet
• Overlægen skal medvirke til at udvikle og tilrettelægge den samlede afdelingens
sundhedsfaglige indsats, herunder sikre at de, til funktionen tildelte, personalemæssige,
økonomiske og fysiske rammer anvendes så rationelt som muligt.
• Overlægen skal medvirke til at afdelingen fremstår som et godt uddannelsessted og dermed
sikre at afdelingen er i stand til at rekruttere personale med de fornødne kompetencer.
• Overlægen har et selvstændigt lægeligt ansvar og kompetence i henhold til gældende love og
regler.
• Overlægen skal aktivt arbejde ud fra det værdigrundlag, de målsætninger og de strategier, der
er lagt for afdelingen og Sydvestjysk Sygehus.

2.7) Kvalifikation
• Overlægen har enten speciallægeanerkendelse i kirurgi eller speciallægeanerkendelse i
kirurgisk gastroenterologi
• Overlægen har særlig faglig viden og interesse inden for det område som afdelingens øvre
kirurgiske sektion dækker.
• Overlægen skal være målrettet, troværdig, fleksibel, samarbejdsivrig og forventes samtidigt at
være udadvendt og have gennemslagskraft.
• Overlægen skal være i besiddelse af en engagerende og motiverende lederadfærd.
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2.8) Aflønning
• Aflønning sker efter overenskomstens regler.

3) Referencer og litteratur
• Overlægeforeningens vejledning om stillings- og funktionsbeskrivelser for overlægestillinger
• Ansættelse af Overlæger, Region Syddanmark

4) Dokumentation
Ansættelseskontrakt
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