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Nå i mål med opgaveglidning
Med OK22 er der sat skub i,  at lægerne 
kan lægge opgaver med årskontrol ud til 
praksispersonalet. 

Opgaveglidning er en ny disciplin, der 
kræver, at lægerne har en fast hånd på 
rattet og et godt overblik over de 
nødvendige redskaber. 

Lykkes opgaven ikke, står lægehuset 
tilbage med spildte ressourcer og et 
frustreret personale, der skaber 
usikkerhed hos patienterne.

Et intensivt og gennemprøvet 
erhvervspsykologisk lederudviklingspro-
gram over 4 eftermiddage giver lægerne 
de specifikke redskaber, der er nødvendi-
ge for at komme sikkert i mål, så opga-
verne ikke glider af hånde.

Indhold 
Forud for forløbet vil der være en 
præsentation og efterfølgende aftale 
om kontrakt. Derefter følger individuelle 
interviews af lægerne. Der vil være 
telefonisk sparring undervejs i forløbet.

Ring eller skriv 
for flere informationer 
og få et skræddersyet 
tilbud tilsendt.

Workshop med værdiafklaring, 
plan for implementering og mål for 

trivsel i lægehuset

Workshop med prioritering af opgaveglidning 
og valg af projektstyring. 

Valg af formatet for instrukser

Træning af lægerne i supervision og 
håndtering af modstand

Fælles workshop med al personale om gennemførelse af 
opgaveglidning fra start til slut
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Testimonial
Lægehuset, Nyvej 6 i Børkop:

”Forløbet med Henrik gjorde os 
trygge i at gennemføre 

opgaveglidning af årskontroller. 
Vi fik gode redskaber med, 

som vi bruger dagligt”.
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Supervision?
Er du endnu ikke med i en supervisionsgruppe

 eller skal din gruppe skifte supervisor? 

Jeg er godkendt supervisor i Region Syddanmark og 

godkendt specialist og supervisor 

af Dansk Psykologforening. 

Jeg kan varetage det administrative med regionen. 

Kontakt mig om det praktiske.


