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”Servicetjek på ledelsen af/ i din  praksis ” - Inspirationsoplæg om ”Ledelse i almen praksis” – Kan de 

svare sig at bruge tid på servicetjek af ledelsen ? 

 

Ja – det er jeg fuldstændigt overbevist om at det kan. Jeg har de seneste par år arbejdet med ledelsen og 

organisationen i  flere praksis i det nordjyske, og  min erfaring er, at ved at få fokus på ledelses opgaver, roller og 

kompetencer så skaber vi et positivt fundament for en god arbejdsdag i praksis, et godt fundament for et evt. 

generationsskifte/salg eller for udviklingen af praksis. Praksis bliver måske også mere attraktiv i forhold til at 

tiltrække nye læger. 

 Når vi har fokus på ledelsen i en praksis, så får vi et udbytte i form af: 

 Bedre trivsel og større arbejdsglæde for jer og jeres ansatte 

 Større engagement og initiativlyst blandt ALLE medarbejdergrupper 

 Optimering/effektivisering af interne arbejdsgange  

 Måske mere tid til patienterne - eller til flere patienter! 

 Hvis I er flere om ledelsen – så får i en mere entydig ledelse overfor medarbejderne, og måske mulighed for 

at få fordelt ledelsesopgaverne, så du får den del af ledelsesopgaven, du brænder mest for – altså i udnytter 

ledergruppens forskelligheder. 

Der er ikke 2 praksis der er ens, og derfor findes der ikke én måde at arbejde med ledelsen på for at få det ønskede 

udbytte – hvis vi skal finde ”vejen” for netop din praksis – så kan et servicetjek på ledelsen måske være starten for 

jer. Ved et servicetjek vil der blive afdækket hvor netop jeres indsats skal lægges for at optimere betingelserne for at 

i når jeres mål i forhold til praksis ( og nåh ja – hvis ikke i har målene – så starter vi med at finde dem ) 

Hvis i har lyst til få lidt inspiration til arbejde med ledelsen – så vil jeg meget gerne komme på besøg i jeres 12- 

mandsgruppe med et oplæg og inspiration til hvordan i kommer i gang. Det vil være et oplæg på 45 minutter til 1 ½ 

times varighed. Et inspirationsoplæg vil være uden beregning. 

Hvis i ønsker at komme i gang – så kan vi lave en workshop på 2 1/2 time hvor i ved fælles hjælp, vil få lavet planen 

for netop jeres servicetjek på ledelsen i jeres praksis. Pris for workshop : 2500 kr. eks. Moms. 

 

Hvis der er spørgsmål til det ovenstående eller måske ønsker om andre emner indenfor ledelse, strategi og udvikling 

- så tøv ikke med at tage kontakt enten via mail eller telefon – helle@glyoe.com eller 22762760. 

Hvis du er nysgerrig efter at se lidt mere om mig og mine referencer så kig på www.helleglyoe.com. 

Helle Glyø 

Coach- og ledelseskonsulent. 
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