
 

En kvalitets- og efteruddannelseskonsulent (praktiserende 
læge) søges  

Brænder du for kvalitetsudvikling, og har du lyst til at understøtte arbejdet i klynger, som blev 

introduceret med den gældende overenskomst? Så er det nu, du skal søge konsulentstillingen i 

KAP-S, som er et sekretariat under Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalgets for Almen Praksis i 

Region Sjælland. Stillingen er på op til 19 t/måned – eller færre, hvis du ønsker det. 

Vi søger en konsulent, som hovedsageligt vil få en udgående funktion i forhold til klyngerne, med 

henblik på hjælp til etablering samt understøttelse af det datadrevet arbejde i klyngerne. Du får et 

tæt samarbejde med de øvrige kvalitets- og efteruddannelseskonsulenter, datakonsulenter, POL-S 

(Praksisudvikling, Organisation og Ledelse i Sjælland) og administrative medarbejdere i KAP-S. 

Det er væsentligt, at du har mulighed for at være fleksibel, i forhold til at kunne lave aftaler med 

klyngerne.   

I KAP-S arbejder vi med udgangspunkt i de indsatsområder, der er beskrevet i udvalgets 

handleplan. Klynger er en indsats, der vil blive skrevet ind i handleplanen.   

Handleplanens indsatsområder:  

 Lighed i sundhed 

 Multimorbiditet 

 Organisation og ledelse 

 Medicinordination 

 Sammenhæng i patientforløb 

 Forskning i almen praksis 

Du kan læse udvalgets handleplan her: http://kap-s.dk/indsatser/  

Opgaver 

Kvalitets- og efteruddannelseskonsulenterne varetager bl.a. følgende opgaver: 

 Understøttelse af klyngerne. 

 Fokus på data til klyngerne, herunder brug af data til understøttelse af 

kvalitetsudviklingsarbejdet.  

 Ideudvikle og gennemføre kvalitetsudviklingsprojekter og –aktiviteter. 

 Udbrede kendskabet til kvalitetsinitiativer og -resultater via efteruddannelsesaktiviteter, 

formidling i tidsskrifter etc., herunder finde effektive modeller for videnspredning af best 

practice. 

 Efteruddannelsesaktiviteter.  

Krav 

Du skal være speciallæge i almen medicin – gerne med funktion i en almen praksis i Region 

Sjælland. Ansøgere med praksis uden for Region Sjælland kan også komme i betragtning 

Løn og ansættelse 

Du honoreres med den timetakst som anvendes, når praktiserende læger benyttes som 

konsulenter.  

 

http://kap-s.dk/indsatser/


 

Ansøgningsfrist mv. 

Ansøgningsfrist er fredag den 21. maj 2018. Ansøgning bilagt eventuelt relevant dokumentation 

sendes til kap-s@regionsjaelland.dk 

Tiltrædelse 

1. juni 2018 eller efter aftale. 

Yderligere information 

Du kan læse mere om udvalget og KAP-S på www.kap-s.dk.  

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til: 

 Cecilie Geiker, formand for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og praktiserende læge, 

telefon 6168 5432 

 Preben Cramon, næstformand for Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget og 

sundhedsfaglig chef i Region Sjælland, 

telefon 2122 2290 

 Heidi Mortensen, sekretariatsleder i KAP-S, 

telefon 2048 5699 eller mail heidim@regionsjaelland.dk 
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