
Kurser og aktiviteter indenfor  

Ledelse og organisation 

2023 



Kursustitel Start dato Slut dato Sted 

Dit personlige fundament - som læge og leder 06-11-2023 08-11-2023 Børkop

Et skridt ad gangen - en rejse i lægeligt lederskab  - FULDTEGNET 22-04-2023 29-04-2023 Italien

Et skridt ad gangen – en rejse i lægeligt lederskab - FULDTEGNET 30-09-2023 07-10-2023 Italien

Kommunikationskursus for praksismanagere (personalekursus) - NYT 27-03-2023 28-03-2023 Kolding

Ledelse i kompagniskab  07-10-2023 16-03-2024 Middelfart

Ledelseskonference - Udvikling i praksis - NYT 14-04-2023 15-04-2023 Stouby

Ledelse i en gruppe - NYT 13-09-2023 13-09-2023 København

Personaleledelse og konfliktskyhed - NYT 13-04-2023 13-04-2023 Århus

Praksismanageren som mellemleder (personalekursus) 15-06-2023 30-10-2023 Middelfart

Praksiskøb – fra uddannelseslæge til leder  16-03-2023 18-03-2023 Kolding

Praksiskøb – fra uddannelseslæge til leder  26-10-2023 28-10-2023 Nyborg

Styrk dit lederskab - et praksisnært lederudviklingsforløb 14-09-2023 29-11-2024 Middelfart

Supervisionskursus for praksismanagere  - FULDTEGNET 08-12-2022 07-09-2023 Middelfart

LEDERSKAB 

Kursusudbud 2023 

Overenskomsten giver nye muligheder for uddelegering af opgaver til personalet og dermed en ny og bedre organi-

sering af klinikkens ressourcer. En vellykket uddelegering kræver et godt samarbejde, og at du leder processen. Du 

skal vide, hvad du vil uddelegere og ikke mindst, hvordan du vil gøre det. Du skal have en løbende dialog med per-

sonalet om faglige behandlingsmål, organiseringen heraf og varetagelsen af den enkelte patientrelation. Hvis I er i 

et kompagniskab, stiller det yderligere krav til jer som kompagnoner om at have en fælles ledelse. Det er derfor 

afgørende vigtigt for din arbejdsglæde at prioritere tid til ledelse og tid til at udvikle klinikken. Ledelse er at skabe 

resultater sammen med andre, og du skal som leder sætte retningen og engagere dit personale, således at alle ta-

ger ansvar og arbejder mod fælles mål.  

Nynedsatte læger (med op til 5 års erfaring som praksisejer) 

tilbydes gratis deltagelse i kurset "Ny leder i praksis", som udbydes af PLO Efteruddannelse. Ved deltagelse på 

dette kursus ydes tilskud i form af et efteruddannelseshonorar på 4.000 kr./dag, samt transport optil 1.500 kr. pr. 
kursus. Tilskuddet vil være udover de personligt tildelte efteruddannelsesmidler. 

Erfarne læger (med egen praksis i mere end fem år) 

tilbydes to ekstra dages efteruddannelse om året inden for ledelse og organisation. Der gives samme satser som for 

den selvvalgte efteruddannelse; dvs. 4.000 kr. i efteruddannelseshonorar/dag, 2.800 kr. i tilskud til kursusafgift/dag 

samt transport op til 1.500 kr. pr. kursus. 

Midlerne kommer direkte fra Fonden og trækkes ikke fra de tildelte midler.  

Kursuserne er inddelt i 5 kategorier: Lederskab, Faglig organisering, Drift, Nynedsatte og Arbejdsglæde & Trivsel 

Der er enkelte kurser, der ikke kun er for læger, men også praksispersonalet. Enten som fælleskurser, hvor både 

læge og personale er afsted, eller kurser alene for personalet.  

https://www.tilmeld.dk/9014023
https://www.tilmeld.dk/9011723
https://www.tilmeld.dk/9020423
https://www.tilmeld.dk/9219323
https://www.tilmeld.dk/9016423
https://www.tilmeld.dk/9020223
https://www.tilmeld.dk/9020523
https://www.tilmeld.dk/9018523
https://www.tilmeld.dk/9216823
https://www.tilmeld.dk/9017723
https://www.tilmeld.dk/9017823
https://www.tilmeld.dk/9016123/conference
https://www.tilmeld.dk/9226622


Kursustitel Start dato Slut dato Sted 

Bliv klogere på personalejuraen (fælleskursus) 05-10-2023 05-10-2023 Skodsborg

Effektiv klinikdrift  - FULDTEGNET 24-02-2023 24-02-2023 København

Effektiv klinikdrift 27-10-2023 27-10-2023 København

Effektiv klinikdrift 03-11-2023 03-11-2023 Århus

IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad (webinar) 14-06-2023 14-06-2023 Webinar

Lægens lederfunktion  22-05-2023 23-05-2023 Helsingør

Optimer din praksis - mere tid til dine patienter med en bedre økonomi 17-06-2023 28-10-2023 København

Personaleledelse i almen praksis (fælleskursus) 23-03-2023 16-05-2023 Middelfart

Personaleledelse i almen praksis (fælleskursus) 28-09-2023 12-12-2023 København

Praksiskøb – få styr på økonomien og jura inden køb af praksis 17-03-2023 18-03-2023 Kolding

Praksiskøb – få styr på økonomien og jura inden køb af praksis 15-09-2023 16-09-2023 Helsingør

Praksismanager i almen praksis - Vest (personalekursus) 26-09-2023 15-05-2024 Århus

Praksismanager i almen praksis - Øst (personalekursus) 04-10-2023 12-06-2024 København

Praksismanagerkonference (personalekursus) 25-05-2023 25-05-2023 Stouby

Praksissalg 24-11-2023 24-11-2023  Nyborg

Kursustitel Start dato Slut dato Sted 

Faglig ledelse (SE) 27-09-2023 27-09-2023 København

Faglig ledelse (SE) 28-11-2023 28-11-2023 Århus

Hypertension OK22 (fælleskursus) 08-03-2023 29-03-2023 Middelfart

Hypertension OK22 (fælleskursus) 04-11-2023 01-11-2023 København

Insulinbehandling af LADA (type 1½) og type 2 diabetes (fælleskursus) 20-09-2023 20-09-2023 København

FAGLIG ORGANISERING 

DRIFT 

https://www.tilmeld.dk/9016523
https://www.tilmeld.dk/9014623
https://www.tilmeld.dk/9014723
https://www.tilmeld.dk/9014823
https://www.tilmeld.dk/9012623
https://www.tilmeld.dk/9016223
https://www.tilmeld.dk/9016923
https://www.tilmeld.dk/9224923
https://www.tilmeld.dk/9225023
https://www.tilmeld.dk/9015523
https://www.tilmeld.dk/9015623
https://www.tilmeld.dk/9216623
https://www.tilmeld.dk/9216723
https://www.tilmeld.dk/9216923
https://www.tilmeld.dk/9011523
https://www.tilmeld.dk/9018223
https://www.tilmeld.dk/9018323
https://www.tilmeld.dk/9224223
https://www.tilmeld.dk/9224323
https://www.tilmeld.dk/9213423


Kursustitel Start dato Slut dato Sted 

Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik 

(fælleskursus) 
10-03-2023 11-03-2023 Skodsborg

Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik 

(fælleskursus) 
08-09-2023 09-09-2023 Stouby

Arbejdsglæde og trivsel - et kursus for hele teamet i din klinik 

(fælleskursus) 
01-12-2023 02-12-2023 Svendborg

De 7 gode vaner i almen praksis 11-09-2023 13-09-2023 Børkop

Mindfulness - Et lille kursus der gør en stor forskel 03-05-2023 04-05-2023 Stouby

Mindfulness terapi - stressreduktion og forebyggelse af depression 26-09-2023 03-10-2023  Spanien

Undgå omsorgstræthed i din praksis 13-09-2023 15-09-2023 Skodsborg

NYNEDSATTE 

ARBEJDSGLÆDE & TRIVSEL 

Kursustitel Start dato Slut dato Sted 

Ny leder i praksis (Internat) - FULDTEGNET 01-02-2023 30-03-2023 Kgs. Lyngby

Ny leder i praksis (Internat) - FULDTEGNET 19-04-2023 15-06-2023 Nyborg

Ny leder i praksis (Internat) 20-09-2023 09-11-2023 Kibæk

https://www.tilmeld.dk/9220323
https://www.tilmeld.dk/9220323
https://www.tilmeld.dk/9220223
https://www.tilmeld.dk/9220223
https://www.tilmeld.dk/9220123
https://www.tilmeld.dk/9220123
https://www.tilmeld.dk/9013223
https://www.tilmeld.dk/9013523
https://www.tilmeld.dk/9016723/conference
https://www.tilmeld.dk/9014523
https://www.tilmeld.dk/9015723
https://www.tilmeld.dk/9015823
https://www.tilmeld.dk/9015923


PLO EFTERUDDANNELSE 
Kristianiagade 12 , 2100 København Ø 
Mail: kurser.plo@dadl.dk  
Tlf.: 35 44 84 16  


