
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Hvordan holder jeg fast i min egen arbejdsglæde  
 
DGE-pakke 
 

Kort introduktion til pakken 
Du får inspiration og enkle virkemidler til at være din egen coach. Du får hjælp til at 
fokusere på de faktorer, der understøtter og vedligeholder din egen personlige robusthed. 
 
Måske har du helt glemt at pleje din egen arbejdsglæde, måske har du helt tabt 
arbejdsglæden og mistet lyset i dine øjne. 

 
Hvorfor er dette vigtigt? 
Travlhed og pres er et arbejdsvilkår for dig som praktiserende læge, og det kræver en 
bevidst og målrettet egen indsats at holde dig personlig stærk og energifyldt. 
 
Desværre er du og mange af dine kollegaer i farezonen for at blive alvorligt ramt af 
stress, og der er kedelige eksempler på kollegaer, der søger helt væk fra faget.  
 

Hvad kan du forvente? 
Her gives enkle værktøjer til at se på sin egen belastningssituation og inspiration til 
konkrete handlinger, der kan forbedre en langvarig belastningssituation. 
 
Vi drøfter om Tarzan-kulturen stadig lever, og vi gennemgår, hvorfor det er en oplagt 
faldgrube. 
 
Udbyttet vil være en blanding af kollegial inspiration og enkle nyttige redskaber. 
 

Forberedelse 
Inden DGE-mødet overvej, hvad der giver dig arbejdsglæde, samt hvor meget 
arbejdsglæde du har i dagligdagen.   

 
Metode og materiale 
Der vil være kort oplæg fra POL-S og præsentation af POL-S skabelon ved Sonja 
Rasmussen, som også faciliterer gruppedrøftelsen med blik på fælles læring og 
inspiration til mere personlig arbejdsglæde.  
  
Vi arbejder med POL-skabelonens spørgsmål og opmærksomhedspunkter.  
Alle i DGE-gruppen fortæller om egne erfaringer både de gode og dårlige. 
 

Opsamling på drøftelse 

• Hvilke tanker har diskussionen sat i gang? 
• Har mødet givet anledning til at ændre noget i egen praksis? 
• Hvordan ønsker I at arbejde videre med/følge op på temaet? 
• Hvad tager I med hjem til praksis? 

 
 
 

Praktiske oplysninger: 
 
Pris: 
Pakken er gratis 
 
Varighed: 
3 timer 
 
Pakkeudbyder: 
Denne pakke udbydes af KAP-S 
 
Ved spørgsmål relateret til pakken samt 
rekvirering af underviser:  
Kontakt POL-S teamkoordinator 
Sonja Rasmussen, tlf.: 9357 0088 
Mail: Sora@regionsjaelland.dk 
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