
 
   

  

 

 

Lægefaglig national koordinator for DGE-ordningen 

 

 

I overenskomsten mellem PLO og Danske Regioner er det aftalt at der skal ansættes en lægefaglig 
national koordinator for DGE-ordningen. Ønsket er at styrke koordinationen mellem de fem 
regionale koordinatorer og -vejledere, samt at videreudvikle DGE-ordningen i lyset af blandt andet 
etableringen af kvalitetsklynger. Som national koordinator skal du medvirke til at: 
 

- fortsætte, og gerne styrke, samarbejde mellem Efteruddannelsessekretariatet i PLO-E og de 

regionale KAP-enheder, DGE-koordinatorer og regionale efteruddannelsesvejledere. 

- fortsætte den nuværende udvikling af efteruddannelsesgrupper, herunder særligt 

kompetenceudviklingen af de regionale efteruddannelsesvejledere. 

- fortsætte, og gerne styrke, understøttelsen af den pågående udvikling af Gruppebaseret 

efteruddannelse (SGE/DGE), herunder også den afledte klinikbaserede efteruddannelse (KGE). 

- styrke og øge fokus på supervisionsgrupper, som en del af DGE-ordningen, herunder udvikling af 

inspirationsmaterialer m.v. til disse grupper, samt eventuelt aktiviteter særligt målrettet 

gruppeledere i supervisionsgrupper. 

- styrke og øge fokus på DGE-grupper for nynedsatte og kommende læger, herunder eventuelt 

særligt tilrettelagte forløb og moduler/materiale til disse grupper. 

- styrke samarbejdet med KiAP og regionale kvalitetsenheder i forhold til at skabe sammenhæng 

mellem gruppebaseret efteruddannelse og kvalitetsarbejde i klynger (klyngepakker). 

Organisatorisk vil en national koordinator blive en del af Efteruddannelsessekretariatet i PLO. Der 
forventes fremmøde i sekretariatet en gang månedligt. Koordinatoren vil som udgangspunkt være 
ansat 6 timer ugentligt. 
 
Vi lægger vægt på at du: 
  

- har et indgående kendskab til DGE-ordningen, eventuelt som DGE-vejleder eller -koordinator. 
- har kendskab til overenskomsten for almen praksis, særligt den del der vedrører efteruddannelses- 

og kvalitetsområdet, herunder særligt de praktiske konsekvenser af de politiske aftaler.  
- er aktiv praktiserende læger. 
- kan indgå i et aktivt fagligt samarbejde med de øvrige lægefaglige konsulenter i PLO-E. 

 
Hvem er vi:  
PLO Efteruddannelse blev etableret i 2013 og er en del af Praktiserende Lægers Organisation. Vi 
udbyder en lang række kurser i løbet af året til praktiserende læger og deres personale, samt står 
for en stor årlig kongres, Lægedage, med ca. 3.000 deltagere fra almen praksis. Dertil kommer et 
par mindre konferencer for lægerne og deres personale med hver ca. 250 deltagere. Derudover er 
vi efteruddannelsessekretariat for Fonden for Almen Praksis, som udbetaler tilskud til lægerne, når 



 
de deltager i efteruddannelse. Desuden varetager sekretariatet udmøntningen af regionale og 
ministerielle puljeprojekter 
  
I sekretariatet er der, ud over efteruddannelseschefen, tre chef- /specialkonsulenter, en 
konsulent/teamleder, ni kursuskoordinatorer og tre sagsbehandlere. Herudover har vi tilknyttet 23 
uddannelseskonsulenter (praktiserende læger og konsultationssygeplejersker). Du kan læse mere 
om vores afdeling på www.plo-e.dk. 
  
Ansøgningsfrist: 
Stillingen skal besættes senest d. 1. maj 2022. Lønnen følger timetaksterne for lægefaglige 
konsulenter, som pt. er ca. 860 kr. Ansøgning bedes sendt til James Høpner jah.plo@dadl.dk, 
gerne så hurtigt som muligt og senest d. 28. marts 2022, kl. 12.00. Samtaler afholdes i uge 14. 
  
Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte specialkonsulent Emilie Bjerre på 
mail ebje.plo@dadl.dk/ telefon 29 80 02 16 eller efteruddannelseschef James Høpner på mail 
jah.plo@dadl.dk/ telefon 27 10 00 14. 
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