
 

 

Stillings- og personprofil 

 
 

 

             

 

 

 

Direktør - PLO 
Praktiserende Lægers Organisation 
April 2021 

 

    
          
 

 



   

2   
 

 
            Opdragsgiver Praktiserende Lægers Organisation - PLO 
 

 

 Adresse Praktiserende Lægers Organisation  
  Kristianiagade 12 
  2100 København Ø 
 Tlf. 34 44 84 77 
  E-mail: plo@dadl.dk 
 
 
 Stilling Direktør 
 
 
 Refererer til Bestyrelsen 
 
 
 Ansættelsesforhold Ansættelse sker på direktørkontrakt. 
   

Tiltrædelse: hurtigst muligt, senest 1. august 2021  
 
 Yderligere oplysninger Kan fås ved henvendelse til: 
 
  Jørgen Skadborg, formand for PLO 

Tlf. 26 79 38 02 
 
                                                                              Lars Muusmann, MUUSMANN A/S 
  Tlf. 40 76 72 27 
 
 
  Se PLO’s hjemmeside www.laeger.dk/plo 
 
 
 Ansøgningsfrist Søndag den 2. maj 2021  
  Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger  
 
 Processens forløb Der er planlagt følgende forløb for rekrutteringen, som 

ansøgere bedes notere, idet der ikke kan påregnes 
afvigelser herfra. 

 
  1. samtaler:  Torsdag den 6. maj 2021 
  Test: Mandag den 10. maj 2021 

    2. samtaler: Torsdag den 18. maj 2021 

                                                                                      Der afholdes en personlig samtale mellem PLO’s formand 
og de topkandidater, der deltager i den sidste og 
afsluttende samtale.                                                                              

https://www.laeger.dk/plo
http://www.muusmann.com/stillinger
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Kort om PLO 

Praktiserende Lægers Organisation (PLO) er en landsdækkende organisation, hvis kernefunktion er at 
varetage de alment praktiserende lægers fælles faglige og økonomiske interesser, herunder at 
forhandle attraktive vilkår for de praktiserende læger. Ordinære medlemmer af PLO er læger, der som 
hovederhverv udøver lægegerningen i almen praksis, og som er medlem af Lægeforeningen. Der er 
ca. 3500 ordinære medlemmer af PLO og praktiserende læge Jørgen Skadborg er formand. 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Den politiske organisation 
 

Repræsentantskabet er PLO’s øverste myndighed. Det består af repræsentanter fra de fem PLO-R 
(PLO-Regionalt) samt en repræsentant fra Færøerne. Repræsentantskabet har 47 medlemmer. PLO-R 
fungerer som PLO’s politiske netværk og er bestyrelsens repræsentanter rundt om i landet. De fem 
regioner og Færøerne udgør hver sit PLO-regionalområde. PLO-R og Færøerne varetager de 
praktiserende lægers særlige interesser inden for deres respektive områder og har 
forhandlingsretten, for så vidt angår lokale aftaler, der udelukkende gælder for det pågældende PLO-
regionalområde. 

PLO’s bestyrelse består af en formand og otte medlemmer. PLO-R vælger hver et bestyrelsesmedlem. 
De øvrige tre bestyrelsesmedlemmer samt formanden vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen 
varetager organisationens aktiviteter og interesser mellem repræsentantskabsmøderne og holder 
repræsentanterne løbende orienteret om alle væsentlige spørgsmål. 

PLO-Kommunalt (PLO-K) er en forening af praktiserende læger i en kommune. I kommuner med mere 
end 100 praktiserende læger kan der oprettes delforeninger. På nuværende tidspunkt er der alene 
oprettet delforeninger i Københavns Kommune, hvor der er otte delforeninger. Alle delforeninger skal 
være repræsenteret i bestyrelsen for PLO-K i kommunen med et medlem for hvert påbegyndt 50. 
medlem i delforeningen. 

Repræsentantskab 

PLO-Færøerne PLO-Midtjylland PLO-Syddanmark PLO-Nordjylland PLO-Sjælland PLO-Hovedstaden 

Udvalg 

PLO-Kommunalt 

Bestyrelse 
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PLO-K har til formål at repræsentere de praktiserende læger i det kommunalt lægelige samarbejde, 
herunder udpege repræsentanter til det kommunalt lægelige udvalg, der er nedsat i henhold til 
overenskomst om almen praksis. 

 

Den administrative organisation 
 

PLO har eget sekretariat og egne udvalg. Direktøren er sekretariatets øverste leder.                                                  
Sekretariatet i PLO varetager en bred vifte af administrative opgaver, f.eks. sekretariatsbetjening af 
repræsentantskabet, bestyrelsen og diverse udvalg, betjening af formand og direktør, juridisk 
rådgivning, medlemsservice, efteruddannelse og kurser (eksempelvis lægedage) for læger og 
praksispersonale, kommunesamarbejde og kommunikation. 

Der er en direktion, som består af den nye direktør og vicedirektør, advokat Jette Stagsted Galatius. 
Direktionen indgår i et tæt samarbejde og skal som udgangspunkt komplementere hinanden. 
Direktionen er samlet set ansvarlig for at assistere repræsentantskabet og den politiske ledelse af 
PLO med direktøren som øverst ansvarlig. 

PLO’s sekretariat er velfungerende og leverer ydelser, service og rådgivning på meget højt og 
professionelt niveau. Medarbejderne er kompetente, og er derfor også meget selvkørende, hvorved 
der eksisterer en arbejdskultur med en stor grad af delegering til de enkelte medarbejdere. Kulturen 
og samarbejdet i sekretariatet herunder i/med de 5 regionale sekretariater, er rigtig god og i en netop 
gennemført APV fremstår sekretariatet samlet set meget flot. I APV’en blev det i relation til den 
øverste ledelse fremhævet som et særligt kendetegn, at ledelsen er åben, kommunikerende og 
fremstår ærlig og tillidsvækkende. Medarbejderne har tilkendegivet, at det en kultur som er 
motiverende, og som fremadrettet ønskes opretholdt. Corona-perioden har - som i de fleste 
organisationer - været udfordrende med f.eks. meget hjemmearbejde for sekretariatets 
medarbejdere. Det betyder, at den nye direktør initialt skal have fokus på at rekonstruere 
sammenhængskraften internt i PLO’s samlede administrative organisation. 

      

Sekretariatets organisationsdiagram ser således ud: 
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Politikker, opgaver og værdier  

PLO og de almen praktiserende læger står over for spændende udfordringer, som kræver omstilling, 
nytænkning og nye mål som følge af en anden fordeling af opgaver i det samlede sundhedsvæsen med 
bl.a. højt specialiserede super-sygehuse og prioritering og oprustning af det nære sundhedsvæsen. 

De praktiserende lægers rolle og position i det danske sundhedsvæsen ønskes yderligere styrket i en 
tid, hvor sundhedsvæsenet generelt udfordres af den demografiske udvikling med flere ældre, hvor 
flere får én eller flere kroniske sygdomme, og hvor patienter stiller krav om tilgængelighed, 
medinddragelse samt hurtig og effektiv diagnostik og behandling. På trods af at almen praksis i 
Danmark som model er berømt og anerkendt – er modellen i disse år under pres, især på grund af 
kapacitetsproblemer. Mangel på læger og tiltag af personer, som i daglig tale går under betegnelsen 
”sundhedssektorens kvote konger ” – altså læger, som opkøber lægepraksis uden selv at arbejde i de 
pågældende klinikker. I øvrigt en udvikling som PLO søger at modgå. 

Praktiserende læger skal orientere sig mod en fremtid, hvor der etableres supersygehuse og sker 
opgaveoverdragelse mellem sektorerne. Det næste nære sundhedsvæsen adresserer store 
transformationer, som kræver et åbent, engageret og tillidsfuldt samarbejde mellem de 
sundhedsprofessionelle og mellem sektorerne, hvor faglig kvalitet og effekt er nogle af nøgleordene. 
Der er derfor brug for flere praksislæger til at fokusere, forny og forenkle ”den næste offentlige 
sundhedssektor”, således der både skabes gode løsninger for patienterne, herunder kvalificeret 
sundhedsfremme, forebyggelse, diagnostik og behandling, og en solid platform for almen praksis til at 
udøve deres mission fra. Det er dermed centralt, at der arbejdes med den fremadrettede 
opgavefordeling med store supersygehuse og et udbygget nært sundhedsvæsen, hvor almen praksis 
spiller en vigtig rolle. 

For at honorere kravene og forfølge mulighederne skal PLO arbejde strategisk med at sikre gode 
arbejdsforhold og overenskomster for de praktiserende læger, og der skal fokuseres på at 
understøtte lægernes trivsel og arbejdsglæde. Det skal ligeledes være attraktivt at specialisere sig 
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inden for almen medicin, og der skal være perspektiv i at etablere sin egen virksomhed. Udviklingen 
skal ske i et tæt og respektfuldt samarbejde med sundhedsvæsenets forskellige aktører – kommuner, 
hospitaler og andre speciallæger samt med forhandlingsparter og offentlige myndigheder. 

Kerneopgaverne i almen praksis er, at: 

• Fremme sundhed, udrede og behandle sygdom – at holde eller gøre patienterne så raske 
og sunde som muligt samtidig med at støtte, lindre og yde omsorg – målgruppen er hele 
Danmarks befolkning 

• Rådgive, diagnosticere, behandle og vejlede – med udgangspunkt i den enkelte 
person/patient og med afsæt i høj faglighed 

• Varetage behandlingen af de almindeligste typer af sygdomme, herunder visitere 
patienterne i sundhedsvæsenet og bidrage til en effektiv udnyttelse af det samlede 
sundhedsvæsens ressourcer. 

Kerneværdierne i almen praksis betyder, at egen læge: 

• Fokuserer lægefagligt og professionelt på det hele menneske – en bio-psyko-social-
humanistisk-eksistentialistisk tilgang 

• Har en personcentreret tilgang til den enkelte patient – det er som udgangspunkt 
patienten, der bestemmer, om der er en problemstilling, som kræver lægekontakt 

• Har et kontinuerligt og langvarigt kendskab til patienterne, som giver en unik mulighed for 
at foretage kliniske vurderinger og træffe kvalificerede beslutninger vedrørende 
patienternes sundhed 

• Værner om det personlige forhold mellem patienten og lægen – fortrolighed, tillid og lige 
adgang for alle er vigtige værdier for almen praksis 

• Er indgangen til sundhedsvæsenet, hvor alle frit og trygt kan henvende sig med et 
sundhedsproblem 

• Skaber overblik, sammenhæng og mening for patienten i udrednings- og 
behandlingsforløb 

• Er selvstændig erhvervsdrivende, der indgår aftaler med det offentlige. Den praktiserende 
læge ejer og driver selv sin klinik – det giver effektivitet og fleksibilitet i opgaveløsningen 
samt medarbejdertrivsel og arbejdsglæde. 

Vision for almen praksis i 2030 

PLO har i samarbejde med Danske Regioner udarbejdet ”Vision for almen praksis i 2030”. Denne fælles 
vision beskriver de mere langsigtede mål for, hvordan almen praksis skal udvikle sig frem mod 2030. 
Visionen indebærer blandt andet, at de praktiserende lægers rolle skal udvides i fremtidens 
sundhedsvæsen, og at praktiserende læger på overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og 
Takstnævn (RLTN) og PLO også i fremtiden er regionernes førstevalg, når det handler om at sikre 
lægedækningen og dermed borgeres adgang til en praktiserende læge. 

Se den fælles vision: ”Vision for almen praksis i 2030” her 

 

Kort om Lægeforeningen 

Lægeforeningen er den faglige interesseorganisation for læger i Danmark. Lægeforeningen er en 
hovedforening, der omfatter medlemmer af lægernes forhandlingsberettigede foreninger: 

https://www.laeger.dk/sites/default/files/vision_for_almen_praksis_2030.pdf
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Foreningen af Yngre Læger (YL), Praktiserende Lægers Organisation (PLO) og Foreningen af 
Speciallæger (FAS). Bestyrelsen i Lægeforeningen er sammensat af repræsentanter for de tre 
forhandlingsberettigede foreninger. Formanden er valgt direkte af repræsentantskabet, der er 
Lægeforeningens øverste myndighed. Lægeforeningen er repræsenteret i hver af de fem regioner 
med regionale bestyrelser og varetager lægers interesser ved at søge indflydelse på politiske 
holdninger og beslutningsprocesser, der har betydning for sygdom og sundhed og lægers arbejde. 
Lægeforeningen arbejder for at fremme kollegialitet og høj faglighed blandt læger og bidrager 
desuden aktivt til at styrke lægers mulighed for at uddanne sig og udføre forskning og udvikling. 33.119 
læger er medlem af Lægeforeningen.                                                                                                                               
Overlæge Camilla Noelle Rathcke er formand for Lægeforeningen. 

 

FAS 

FAS er paraplyorganisation for syv større og mindre forhandlingsberettigede foreninger som betjenes 
af et fællessekretariat (illustreret via nedenstående figur). FAS har 5.953 medlemmer og overlæge 
Lisbeth Lintz er formand. 
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YL 

YL har til formål at varetage de yngre lægers faglige og økonomiske interesser, herunder at yde 
økonomisk støtte til medlemmer i tilfælde af konflikt. YL har 14.367 medlemmer, hvoraf de fleste er i 
gang med deres speciallægeuddannelse. Reservelæge Helga Schultz er formand for YL.                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Direktørens hovedopgaver 

PLO’s nye direktør skal være i besiddelse af eller hurtigt kunne opnå en nuanceret og reel forståelse af 
alment praktiserende lægers situation og virke og af PLO’s funktion og placering i det danske 
sundhedsvæsen. Med dette afsæt skal direktøren sammen med organisationens politiske ledelse 
bringe PLO styrket ind i et fremtidigt sundhedsvæsen med store superhospitaler og med det nære 
sundhedsvæsen i fortsat udvikling og konsolidering. Alt sammen til gavn for befolkningen og PLO’s 
medlemmer.   

PLO har som vigtigste mål at fastholde, styrke og udvikle almen praksis som et vigtigt og basalt tilbud 
til befolkningen. I det nuværende scenarie kræver realiseringen af denne ambition en oprustning af 
almen praksis, ligesom det kræver en udvikling af klinikkerne i den primære sektor. Direktøren skal 
give vigtige bidrag til at skabe forståelse for alment praktiserende lægers vigtige placering og 
opgaveportefølje i sundhedssektoren.  

Direktørens vigtigste funktion bliver at bistå og rådgive PLO’s politiske ledelse i at nå disse 
overordnede mål.  

• Direktøren skal på tydelig vis bidrage til at udvikle og realisere visioner og politikker i PLO. i 
Lægeforeningen og sammen med myndigheder, aktører og partnere i det danske 
sundhedsvæsen. Nogle væsentlige områder bliver at placere de alment praktiserende læger 
centralt i en struktur med super-sygehuse og stort udgiftspres i relation til udbygningen af det 



   

9   
 

nære sundhedsvæsen. Indsatsen for at øge antallet af praktiserende læger står ligeledes højt i 
foreningens politiske prioriteringer. 

• Der forekommer p.t. nogle ”angreb” på vigtige grundpiller i konstellationen med praktiserende 
læger, hvor ”kvotekonger” jf. de tendenser, der ses i Sverige, vinder frem. PLO ønsker at 
modgå denne udvikling. 

• Sammen med den politiske ledelse varetage de alment praktiserende lægers interesser 
overfor offentlige myndigheder, herunder især Danske Regioner, Sundhedsministeriet, 
Finansministeriet, og KL. En opgave, der kan rumme modsatrettede hensyn, idet aktørerne på 
en og samme tid er myndigheder, beslutningstagere og samarbejdspartnere. Direktøren skal 
spille en central rolle i dette ofte vanskelige politiske terræn. 

• Direktøren skal varetage en lang række forhandlinger, på vegne af PLO og sammen med PLO’s 
politiske ledelse, og i særlig grad sammen med foreningens formand. Denne funktion skal 
udøves på et professionelt og højt niveau og kræver stor indsigt i politisk interessevaretagelse 
og relationsskabelse gennem resultatgivende samspil med ”Christiansborg”, ”Slotsholmen” og 
Danske Regioner på centralt og regionalt niveau. Direktøren skal kende og være i stand til ”at 
læse” modparten. 

• I den sammenhæng er direktørens deltagelse i overenskomstforhandlingerne en vigtig 
opgave, hvor økonomiske spørgsmål og mekanismer udgør centrale temaer. Her skal 
direktøren være i stand til, med god dømmekraft, at vurdere og analysere komplekse 
problemstillinger og rådgive de politiske forhandlinger så de opnår tilfredsstillende og 
bæredygtige resultater af både faglig og økonomiske karakter.  

• Denne opgave forudsætter, at direktøren kan inspirere og udfordre bestyrelsen og den 
samlede politiske ledelse på en konstruktiv og fremadrettet måde. I og med, at PLO’s 
politikere træder ind i det politiske ledelsesarbejde med forskellige forudsætninger – og ofte 
med hyppige udskiftninger – kræves en struktureret og reflekteret tilgang til dette arbejde. 

• Direktøren skal rådgive og servicere en stor kreds af praktiserende læger, som i vigtige 
situationer kan repræsentere forskelligrettede opfattelser, holdninger og tilgange til løsning 
af udfordringerne. 

• Direktøren har et tæt og løbende samarbejde med PLO’s formand, som forudsætter lyst og 
interesse for at indgå i en tæt og tillidsfuld samarbejdsrelation. Direktøren skal være 
tilgængelig, nærværende og nytænkende i dette vigtige samspil, ligesom direktøren i det hele 
taget skal kunne tilgås af foreningens medlemmer, hvor dette er hensigtsmæssigt. 

• Sundhedssektoren har i høj grad befolkningens, patienternes, mediernes og politikernes store 
opmærksomhed, hvorfor det er en væsentlig ledelsesopgave for direktøren at være 
opmærksom på disse fænomener og sikre, at de praktiserende lægers image fremstår i en 
korrekt og seriøs belysning. 

• Direktøren skal fungere som en synlig, motiverende, nærværende og delegerende samlende 
figur i PLO’s sekretariat og praktisere ledelse, der er i overensstemmelse med resultaterne af 
APV’en (jf. ovenfor). I sekretariatet – og i alle øvrige sammenhænge – skal den kommende 
direktør have fokus på kommunikation, information og formidling. 

• PLO er en del af den samlede lægelige ”familie” og det er derfor vigtigt, at direktøren bidrager 
til et velfungerende samspil og koordinering med Lægeforeningen som paraplyorganisation 
og søsterorganisationerne FAS og Yngre Læger.  
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Direktørens ledelsesmæssige, faglige og personlige kvalifikationer og 
kompetencer  

 

• PLO’s nye direktør skal have de samlede forudsætninger for professionelt og kompetent at 
rådgive og understøtte foreningens politiske ledelse i at udvikle og realisere visioner, mål og 
politikker inden for de opgavefelter og prioriteringer, som fremgår ovenfor. Opgaven er her 
også at inspirere og udfordre den politiske ledelse og medarbejderne i PLO.  
 

• Direktøren skal derfor være nytænkende, strategisk og ambitiøs og samtidig være en 
ubetinget stærk relationsskaber internt i PLO og eksternt i relation til de mange 
(samarbejds)partnere i det politiske system og i den samlede sundhedssektor. Direktøren skal 
på én og samme tid bidrage markant til at PLO’s ledelse kan fungere dagsordenssættende og 
samtidig være i stand til præcist og nøgternt at analysere og vurdere en række forhold og 
tendenser i sundhedssektoren, herunder især i relation til politik, økonomi og organisation. 
Direktøren skal således kunne analysere, forstå/læse modparten og rådgive PLO’s politikere.  

 

• Sikker og balanceret manøvrering i dette komplekse faglige og politiske terræn forudsætter, 
at direktøren har flair for at udøve professionel interessevaretagelse - sammen med 
formanden og fungere som en kompetent og respekteret forhandler. Forhandlingserfaring på 
højt niveau er en forudsætning og således, at direktøren kan foretage relevante og dækkende 
faktiske og strategiske vurderinger og i vanskelige situationer levere de nødvendige 
refleksioner og overvejelser, som grundlag for den rigtige og mest hensigtsmæssige 
rådgivning.  

 

• Disse opgaver forudsætter, at direktøren enten har – eller hurtigt kan etablere – indsigtsfuld 
viden og forståelse for PLO’s placering i sundhedsvæsenet, medlemmernes situation og helt 
grundlæggende leve sig ind i vilkårene som praktiserende læge i et sundhedsvæsen, som hele 
tiden udfordres og er under konstant forandring og udvikling.  

 

• Direktøren bliver øverste chef i et velfungerende og kompetent sekretariat, som efter 
coronatiden får behov for - med direktionen som drivkraft - at genetablere 
sammenhængskraften internt i organisationen. Det er vigtigt, at direktøren prioriterer at være 
synlig, delegerende, kommunikerende, tilgængelig og en empatisk moderne leder, der 
samtidig kan sikre at sekretariatet fortsat arbejder med høj kvalitet og stor produktivitet. 
Trivsel blandt medarbejderne skal være tydelig og udgøre en forudsætning for, at PLO er en 
god og attraktiv arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der kan arbejde selvstændigt.  

 

Uddannelse og baggrund  

 

Direktøren skal have en relevant akademisk uddannelse som f.eks. cand.scient.pol., cand.polit., 
cand.oecon., cand.jur. eller som læge, der i så fald har fungeret i relevante politisk/administrative 
sammenhænge. Det forventes ligeledes, at den grundlæggende uddannelsesmæssige baggrund er 
suppleret med en relevant lederuddannelse.  
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Den professionelle erfaring kan være opnået i staten, region eller kommune, ligesom en baggrund fra 
en anden medlemsstyret organisation vil være relevant.  

I vurderingen lægges der vægt på ansøgerens resultater i andre lederstillinger, omdømme og 
legitimitet. PLO’s kommende direktør skal have tydelig interesse, lyst og talent for ledelse i en aktiv og 
moderne organisation.  

Kendskab til sundhedssektoren er naturligvis en fordel, idet andre arbejds- og ledelsesmæssige 
referencer også kan være relevante.  

 

Andet 

Kandidater til stillingen skal være indstillet på at gennemføre en omfattende ledelsestest hos 
MUUSMANN. 

 
 

 


