
En god start   
Hjælp til nynedsatte 

POL-S tilbyder klippekort til 
sparringssamtaler  



Målgruppe  
Nynedsatte praktiserende læger (fra 0 – 3 år 

siden start.) 

Formål
At hjælpe nynedsatte praktiserende læger godt i 

gang med alle de nye opgaver, der er i rollen som 

selvstændig, arbejdsgiver og arbejdsleder.



Hvilke emner gives 
der sparring til  
Du kan få råd og vejledning indenfor 

følgende emner: 

• Investering, økonomi og drift 

• Opgaveglidning og ledelse

• Organisering af kvalitetsarbejde 

• Faglig sparring 

• Praksismanagement 



Hvordan får 
jeg klippekortet  
 
Du henvender dig til POL-S og bliver matchet med 

en sparringspartner, som er en erfaren prakti-

serende læge. Du bliver tildelt et klippekort med 

adgang til 4 besøg á 2 timer. 

Din nye sparringspartner kontakter dig, og I afta-

ler selv tid og sted for jeres samtaler. Samtalerne 

tager udgangspunkt i din aktuelle situation.

 

Udover din sparringspartner har erfaring, har hun/

han også nogle understøttende skabeloner med, 

som kan inspirere til overblik, udvikling og arbejds-

glæde. 



En livline 
i hverdagen   
 
Som nynedsat vil du de første år opleve, at der er 

utrolig meget, du skal sætte dig ind i, prioritere, 

lære og mestre. Der opstår løbende mange for-

skellige spørgsmål, og ofte kan selv et mindre ube-

svaret spørgsmål bremse fremdriften i hverdagen. 

Følelsen af at være ved at drukne i de mange krav 

kan vise sig. For at afhjælpe dette får du mulighe-

den for at skrive en mail med et kortere spørgsmål 

til din sparringspartner og meget hurtigt få et 

svar, der hjælper dig videre i klinikdriften.

Du får adgang til 8 klip á ½ time hos din livline. 

Praktisk foregår det ved, at du sender dit spørgs-

mål på mail og får svar fra din sparringspartner 

indenfor et par dage. 



Forventet udbytte 
 
Vi styrker dig som nynedsat i rollen som praktiserende 

læge, klinikejer og leder.

Du kan få:

• Bedre klinikdrift

• Mere arbejdsglæde

• Bedre samarbejde med personale og ledelsesgruppe



Kontakt  
POL-S og kom  
i gang med dit  
klippekort   
Kontakt chefkonsulent Sonja Rasmussen 
på tlf. 9357 0088
mail: sora@regionsjaelland.dk

eller kontakt KAP-S sekretariat på
tlf. 9356 6670, mail kap-s@regoinsjaelland.dk


