
NOTAT 
 
 
 
 
 

 
 Side 1 
  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Organisering af team for organisations- og ledelses-
udvikling i almen praksis i Region Sjælland 
 
Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har besluttet at etablere et 
team, der skal yde støtte til de praktiserende læger i Region Sjælland in-
den for ledelses- og organisationsudvikling. Teamet har fået navnet 
POL-S (Praksisudvikling, Organisation og Ledelse - Sjælland). 
 
I det følgende beskrives, hvordan POL-S organiseres og bemandes, 
hvilke opgaver det skal løse samt den økonomiske ramme for teamet. 
 
Der afsættes midler til etablering og drift af teamet i en treårig periode, 
hvorefter en evaluering skal danne grundlag for en beslutning om, 
hvorvidt ordningen skal gøres permanent. Der foretages en midtvejs-
evaluering efter ca. halvandet år. 
 
Organisering og bemanding 
POL-S nedsættes af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og foran-
kres i KAP-S. 
 
Teamet bemandes med en koordinator - i første omgang i en treårig pe-
riode og eventuelt på nedsat tid - samt 3-4 konsulenter.  
 
Koordinator 
Koordinatoren fungerer som konsulent i ledelses- og organisationsud-
vikling, og det forudsættes derfor, at vedkommende har erfaring med 
organisations- og ledelsesudvikling. Det er også ønskeligt, at vedkom-
mende har kendskab til almen praksis eller som minimum kendskab til 
sundhedsvæsenet generelt. Undervisningserfaring er ligeledes ønske-
ligt.  
 
Koordinatorens opgave er at planlægge og koordinere opgaver og besøg 
i almen praksis samt at sikre, at konsulenterne er klædt på til at løse op-
gaverne selvstændigt og/eller i samarbejde med koordinatoren eller en 
anden konsulent. Koordinatoren indkalder og leder regelmæssige mø-
der med konsulenterne, opdaterer hjemmeside, foretager budgetopfølg-
ning, udarbejder materiale til praksis samt har løbende sparring med 
sekretariatslederen, som koordinatoren refererer til.  
 
Konsulenter 
Grundstammen i teamet er det korps af konsulenter, som yder konsu-
lentbistand til de praktiserende læger sammen med koordinatoren. 
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Det er ønskeligt, at de fleste konsulenter er praktiserende læger eller nyligt pensionerede og 
dermed har kendskab til, hvordan det er at drive en praksis. Er det ikke muligt at besætte alle 
konsulentstillingerne med praktiserende læger, vil der kunne suppleres med andre faggrup-
per, eksempelvis erhvervspsykologer eller psykologer, som har erfaring inden for organisa-
tion og ledelse. 
 
Det er en forudsætning, at konsulenterne forud for de første praksisbesøg, og løbende, ud-
dannes til at kunne fungere som kvalificerede sparringspartnere for de praktiserende læger. 
Konsulenterne skal derfor uddannes til at udvikle og gennemføre processer inden for ledel-
ses- og organisationsudvikling, og de skal gennemføre en egentlig konsulentuddannelse, som 
er tilpasset de opgaver, teamet skal løse.  
 
Ekstern bistand 
I opstartsfasen kan der være opgaver, hvortil det er nødvendigt at købe ekstern konsulentbi-
stand, hvis kompetencerne endnu ikke er fuldt til stede i konsulentkredsen. Det er dog målet 
på sigt, at langt de fleste opgaver løses af koordinatoren og konsulenterne.  
 
Opgaver 
Overordnet set skal teamet hovedsageligt via besøg i praksis yde bistand inden for organisati-
ons- og ledelsesudvikling. Udgangspunktet for teamets bistand, som er et tilbud til praksis, er 
den enkelte praksis’ ønsker og behov. 
 
Organisationsudvikling 
Inden for organisationsudvikling kan der eksempelvis være tilbud om sparring i forhold til 
trivsel og arbejdsmiljø, samarbejde, intern kommunikation, arbejdsgangsanalyse, omstruktu-
reringer, konfliktforebyggelse og konflikthåndtering, teambuilding/teamudvikling mv.  
 
Ledelsesudvikling 
Inden for ledelsesudvikling kan der eksempelvis være tilbud om ledelsessparring og coaching 
samt tilbud i forhold til sparring omkring den personlige ledelsesstil og lederrollen, organise-
ring af ledelsesarbejdet mv. 
 
Workshops og kurser  
Afholdelse af workshops inden for ledelses- og organisationsudvikling er også en opgave for 
teamet. Teamet kan eksempelvis have særligt fokus på de udfordringer, sololæger står over-
for. 
 
Teamet vil også udbyde kurser om eksempelvis ledelse og udvikling i praksis.  
 
Praksisbesøg 
Praksis, der får besøg af teamet, loves fuld anonymitet, og samarbejdet mellem konsulenter 
og praksis er baseret på gensidig tillid.  
 
I opstartsperioden vil der som udgangspunkt deltage to personer fra teamet ved hvert prak-
sisbesøg. Det kan enten være to konsulenter eller en konsulent og koordinatoren. Dette for at 
sikre, at der sker en ordentlig evaluering af besøget og sparring mellem konsulenterne. Et 
praksisbesøg varer som udgangspunkt 2-3 timer. 
 
Det er gratis for praksis at få besøg af teamet, og der er som udgangspunkt intet loft over, 
hvor mange gange en praksis kan få besøg i forhold til den samme problemstilling, så længe 
koordinatoren og/eller en lægelig konsulent vurderer, at der er et forsat behov for sparring. 
Der er heller ikke en grænse for, hvor mange problemstillinger en enkelt praksis kan få spar-
ring omkring, så længe der er ressourcer til at løfte opgaven. 


