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Velkommen til Lægedage 2018
Vi glæder os til igen i år at byde dig velkommen til Lægedage.
Lægedage er en rigtig god anledning til at få inspiration både fagligt og organisatorisk. Det er samtidig en
oplagt mulighed for at møde kollegerne, også dem med praksis i en anden del af landet, føle fællesskabet
i det at være en profession, og ikke mindst til at tage nogle drøftelser af, hvordan vi ser på fremtidens
sundhedsvæsen.

Temaet for årets Lægedage er: Faglighed i fællesskab
– med fokus på faglighed og trivsel kan vi i fællesskab styrke almen praksis
Der er med OK18 kommet mere fokus på, hvordan vi styrker kvaliteten i fællesskab. Det er både forstået
som fællesskab blandt de praktiserende læger fx i klynger, fællesskabet mellem lægen og personalet i
praksis, mellem kommunen og den praktiserende læge og generelt mellem almen praksis og det øvrige
sundhedsvæsen. Alt sammen til gavn for patienterne.
For at kunne yde patienterne udredning og behandling på et fagligt højt niveau er det nødvendig at have
øje for vores egen trivsel. Hvilke opgaver er vi som læger bedst til og hvilke kan vi overlade til personalet
og alligevel sikre kontinuitet? Hvordan bruger vi fagligheden og ressourcerne bedst til gavn for patienterne? Hvad trives vi hver især med i hverdagen og hvordan vil hver enkelt af os udvikle vores praksis?
Trivsel og arbejdsglæde kommer, når man er stolt af sit arbejde og de gode faglige resultater, man bidrager
til, og når der er overensstemmelse mellem ressourcer og arbejdsmængde. Med den nye overenskomst
er der kommet nye opgaver, men også ekstra økonomi. Hvordan får vi løst opgaverne bedst muligt?
Hvordan bruger vi vores personale mest hensigtsmæssigt? Kan vi finde nye og bedre måder at gøre tingene på, så vi styrker såvel faglighed som arbejdsglæde? Vi kan ikke bare løbe stærkere, men er nødt til at se
på, hvordan vi organiserer opgaverne med skyldig hensyntagen til det personcentrerede og kontinuiteten.
Vi ser på de muligheder den nye overenskomst rummer. Hvordan arbejdet i klynger kan være med til at
give styrket faglighed, sparring og erfaringsudveksling og glæde over, at vi løfter i flok, så hverdagens
udfordringer og opgaver løses. Vi vil også gerne invitere de unge læger ind i det fællesskab, som vi er
stolte af, som krumtappen i det nære sundhedsvæsen og dem, der har den nære relation til patienterne.
Nye kurser på Lægedage
For at klæde jer bedst muligt på udbyder vi på årets Lægedage nye kurser om fx klynger - fra idé til virkelighed, hvordan vi får og bruger data i klyngerne, hvordan vi bliver et godt team i klinikken, journalføring, KOL og forløbsplaner. Der er også nye kurser om fx fremtidens digitale praksis, plejehjemslæger,
kompliceret sorg, gerontopsykiatri, personalet som patientens underviser, kulturel kompetence og arbejdet i almen praksis for personale, unge med ondt i ben, ryg eller fod, depression og flere andre.
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Der sker hele tiden nyt i vores fag og mange patienter bliver mere komplekse. Efteruddannelse er derfor
en vigtig del af vores hverdag, for at vi løbende kan yde en god patientbehandling. Den ny overenskomst
har bl.a. betydet at det nu også er muligt at få tilskud til at efteruddanne personalet inden for KOL og
diabetes. I år har vi gjort flere tidligere lægekurser til fælleskurser, så personalet også kan deltage for at
sikre at I kan dele opgaverne.
Vi arbejder konstant på større rekruttering til almen praksis, så tag godt imod de ca. 300 KBU- og introlæger, vi giver mulighed for at deltage i Lægedage. Lægedage er vores fagfestival, hvor vi hylder faget og
udvikler os fagligt på mange forskellige områder.

Vel mødt!

Christian Freitag			
Formand for PLO			

Læs mere på: plo-e.dk

Anders Beich
Formand for DSAM
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Det sker på Lægedage
Igen i år er det lykkedes at planlægge et stort varieret udbud af kurser på Lægedage. Der er 138 kurser
fordelt på 5 dage. Prisen er kr. 2.900,- pr. dag, dog med særpris til yngre almenmedicinere og 300
KBU- og introlæger, samt pensionerede praktiserende læger. Læs mere om tilmelding på side 92.

Lægedage
– mødestedet for de praktiserende læger
Lægedage er stedet, hvor almenmedicinere mødes. Efteruddannelse har en vigtig plads i overenskomsten, og Lægedage
er en rigtig god anledning til kontinuerlig faglig udvikling.
Både for dig som læge, men også for dine ansatte i praksis.
Hver morgen er der kaffe og lidt brød fra kl. 8:00.
Kursustidspunkter er:
Mandag:
Tirsdag, onsdag og torsdag:
Fredag:

kl. 9:00 - 15:15
kl. 9:00 - 17:00
kl. 9:00 - 15:45

Hver dag er der pauser til formiddagskaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Se de præcise tidspunkter for pauser under
praktiske oplysninger bagi.
Pauserne er med vilje lagt på samme tid for alle kurser, så
man har mulighed for at mødes, spise frokost sammen og
besøge Lægetorvet, udstillingen m.v. Al servering i eftermiddagspausen vil foregå i udstillingsområdet.

Kursusstrukturen
Der er fem forskellige typer kurser med forskellige målgrupper. Hver kursustype har en farve og et unikt nummer.
Alle kurser mandag har et nummer, der starter med 100,
alle kurser tirsdag med 200 og så fremdeles.

Kursustyper
	LÆGEKURSER
	– er målrettet læger.
	FÆLLESKURSER
– er målrettet både læger og praksispersonale.
PERSONALEKURSER
– er målrettet praksispersonale.
	 SYGEPLEJERSKEKURSER
	– er målrettet konsultationssygeplejersker og det personale, der har sygeplejerskefunktioner i praksis.
SEKRETÆRKURSER
	– er specielt målrettet personale med sekretærfunktionen i almen praksis. Alle personalegrupper med sekretærfunktioner er velkomne.
Kursusoversigten finder du fra side 12.
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Sociale aktiviteter

Lægedageavis

Lægedage er også der, hvor du møder dine kolleger, tidligere studiekammerater og andre. Ud over de faglige kurser giver vi gode muligheder for at skabe netværk. Der er
arrangeret forskellige faglige og sociale aktiviteter:

Hver morgen udkommer dagens Lægedageavis. Ugeskrift
for Læger står for avisen, som skriver om alt fra kurser på
Lægedage til aktuelle begivenheder og små portrætter af
deltagere eller undervisere. Redaktionen finder du på Lægetorvet.

Mandag kl. 15:30 – 20:00
Åbningssession og debat med efterfølgende buffet.
Tirsdag kl. 17:20 – 18:30
Du kan møde formændene for PLO, Christian Freitag og
DSAM, Anders Beich til en debat om kvalitet i almen praksis. Inden da serveres en forfriskning.
Onsdag kl. 17:20
Vi byder på en sandwich inden der vises film i auditoriet. I
år vises filmen: ”Lægen fra Chaussy” instrueret af Thomas
Lilti.
Torsdag kl. 17:00 – 18:30
Der er ”torsdagsbar” med musik i foyeren. Der vil blive
serveret vin, øl og et let traktement.
Fredag kl. 15:45
Vi slutter af med en forfriskning som afslutning på en forhåbentlig indholdsrig og spændende uge.

Færdighedsværksteder
Kom og prøv at lægge en blokade eller lægge en spiral op!
Du kan øve dine færdigheder på mange forskellige områder i værkstederne, som du finder på udstillingsområdet i
tilknytning til Lægetorvet. Læs mere om fædighedsværkstederne på side 83.

Lægetorvet
Mød dine kolleger på Lægetorvet. Her kan du også møde
repræsentanter fra PLO, PLO-E, PLA, DSAM, FYAM,
SAMS, KiAP, Ugeskrift for Læger, Månedsskriftet for almen medicin og Læge- og patienthåndbogen. Kom og få
en snak. Du kan få svar på dine spørgsmål og du kan også
registrere din deltagelse i Lægedage og få assistance til at
søge refusion. Kig forbi!
Læs mere om Lægetorvet side 87.

Læs mere på: plo-e.dk

Udstilling
Alle kursusdeltagere har gratis adgang til udstillingen, hvor
relevante selskaber, firmaer, organisationer og patientforeninger er repræsenteret. Der er også mulighed for at se
udstillingen, selv om du ikke deltager i Lægedage.
Læs mere på lægedagesitet eller ret henvendelse til Bella
Center, Salgs- og relationsmanager, Jakob Ekstrøm på mail:
jaek@bchg.dk eller tlf. 32 47 32 75.
Udstillingen er åben:
Mandag:
Tirsdag - Torsdag:
Fredag:

kl. 11:00 - 17:30
kl. 10:00 - 16:00
kl. 10:00 - 15:00

Kort til udstillingen giver ikke adgang til kursusdeltagelse.
På lægedagesitet, vil der ligge en liste over udstillere og deres placering.

Evaluering
Hjælp os med at blive bedre!
Evaluering spiller en vital rolle i udviklingen af Lægedages
kurser, derfor sætter vi stor pris på, at du udfylder kursusevalueringen på stedet.
Vi har trykt postkort, som du skal bruge til evaluering af
de enkelte kurser. Når du er tilmeldt, kan du downloade
app’en ”CM Events” via App Store, så har du programmet
lige ved hånden.
Efter din deltagelse i Lægedage vil du modtage en mail med
et evalueringsskema, som går på hele arrangementet. Husk
at skrive din personlige mailadresse ved tilmelding.
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Åbningssession
Åbning 1. del kl. 15:30 - 16:45
Konferencier: Gunver Lillevang, Formand for Styregruppen for efteruddannelse
•
•

Velkommen til Lægedage ved Christian Freitag, Formand for PLO
Åbningstale ved Sundhedsminister Ellen Trane Nørby

Åbningsdebat: Faglighed i fællesskab
Ordstyrer og moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen
Med deltagelse af:
Ellen Trane Nørby, Sundhedsminister
Stephanie Lose, Formand for Danske Regioner
Liselott Blixt, DF og Formand for Folketingets Sundheds- og ældreudvalg
Kristian Heegaard, Medlem af KL’s Sundheds- og ældreudvalg
Christian Freitag, Formand for PLO
Anders Beich, Formand for DSAM

Spørgsmål, der skal besvares/drøftes i debatten:
• Hvad er det for et fagligt fællesskab vi har og skal have omkring og i almen praksis?
• Hvordan sikrer vi at almen praksis fortsat kan tage udgangspunkt i det, som er er vigtigt for den enkelte
patient?
• Hvad kan aktørerne i og omkring almen praksis bidrage med for at øge den almenmedicinske faglighed?
• Hvordan kommer vi – i fællesskab – i retning af mere tillid til almen praksis frem for kontrol?
• Hvad betyder opgaveflytning for almen praksis og hvordan påvirker det fagligheden?
• Hvordan flytter vi opgaver til almen praksis, og giver rum til at de løses almenmedicinsk?
• Hvad kan vi gøre for at styrke trivslen i almen praksis og herved understøtte fastholdelse og
rekruttering?

Pause kl. 16:45 - 17:15

Åbning 2. del kl. 17:15 - 18:30
Konferencier: Gunver Lillevang, Formand for Styregruppen for efteruddannelse
•
•
•
•
•

Nordisk kongres i Aalborg 2019 ved Jette Kolding Kristensen/Anne Mette Torp
Motivering af Mahlerprisen ved Anders Beich, formand for DSAM
Mahlerpris-modtagerens tale
Nysgerrighed og fællesskab ved Tommy Krabbe, forfatter og foredragsholder
Hæv blikket og se hvad vi er rundet af ved Lisbeth Trinskjær, højskoleforstander og formand,
Folkehøjskolerne i Danmark.
• Afslutning i fællesskab ved Phillip Faber, chefdirigent, DR Kor og Orkestre

Stående buffet i foyeren kl. 18:30 - 20:00
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Lidt om Mahlerprisen
Mahlerprisen er de praktiserende lægers ærespris.
Mahlerprisen gives som en uansøgt hædersgave til en praktiserende læge, der har ydet en særlig indsats
for udvikling af praksissektoren. Det kan enten være inden for forebyggelse, forskning, uddannelse eller
organisatorisk udvikling. Prisen kan endvidere uddeles til en praktiserende læge for hans/hendes særlige
indsats inden for kvalitetsudvikling eller undervisning.

Mahlerprisen er opkaldt efter
Dr. Halfdan Mahler, der var generalsekretær for WHO i 1973-88.
Det er 28. gang, at prisen uddeles.
Sidste års modtager: Anna Weibull.

Læs mere på: plo-e.dk
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Mød formændene
Kl. 17:20 - 18:30
Mød op og stil spørgsmål til din faglige og din fagpolitiske formand

IMAGE

Anders Beich, formand for DSAM og Christian Freitag, formand for PLO
Ordstyrer og moderator: Journalist Nynne Bjerre Christensen
Velkommen til vores årligt tilbagevendende begivenhed på Lægedage. Her har du mulighed for at drøfte,
hvad der rører sig og stille spørgsmål om aktuelle emner. I år har vi givet sessionen et tema:
Hvad er kvalitet i almen praksis?
Anders Beich og Christian Freitag vil:
• give et overblik over aktuelle temaer i hhv. DSAM og PLO
• give en status på klyngearbejdet og lægge op til en drøftelse af indikatorer for kvalitet i almen praksis
• svare på spørgsmål fra deltagerne.
Har du spørgsmål, kan det være en god idé at stille dem allerede, når du tilmelder dig sessionen på
Lægedage. Det giver os mulighed for at samle spørgsmålene i temaer, og give de to formænd muligheden
for at stille uddybende spørgsmål i den forbindelse. Det vil sikre den dialog, som er så vigtig for at sessionen bliver levende, relevant og aktuel.
Du vil naturligvis også kunne stille spørgsmål undervejs på selve sessionen.
Vi ses!
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Temasession - åbent kursus
Kl. 9:00 - 12:30
Faglighed, fællesskab og trivsel: Sammen skal vi styrke almen praksis og trives derved.
Et af formålene med klyngerne i OK 18 er at styrke fagligheden, fællesskabet og trivslen i almen praksis.
Vi vil forsøge at stille skarpt på alle tre elementer:
- Faglighed: Hvem definerer den? Hvad er faglighed for os, og hvad forventer samfundet (og patienterne)
af os? Fagligheden skal have fokus på kerneopgaven! - men hvilken kerneopgave? Er det patienten, der
bestemmer kerneopgaven; er det os med vores kendskab til patienten og sundhedsvæsenet, eller er det
systemet, der i sidste ende reelt definerer kerneopgaven?
- Fællesskab: Det kit, der får dagligdagen til at hænge sammen! Får vi med klyngerne det bedste af de
forskellige praksisformer? Kom og lær af det fællesskab, som allerede er etableret i fx Frederikshavn!
- Trivsel: Hænger faglighed og trivsel sammen? Giver styrket faglighed bedre trivsel? Vi drager omsorg for
vores patienters trivsel - det bør vi også gøre for vores egen og kollegernes trivsel.
Du vil møde 5 skarpe oplægsholdere, som dels giver os inspiration udefra og dels er fra vores egen sektor.
De vil alle indgå i en livlig debat med jer deltagere.
Undervisere:
Søren Brostrøm, direktør for Sundhedsstyrelsen
Anders Seneca, Dogmekompagniet
Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, leder af Sydpol
Lars Skovfoged Nielsen, alment praktiserende læge
Gunver Lillevang, alment praktiserende læge, medlem af PLO’s bestyrelse
Kursusleder:
Roar Maagaard, alment praktiserende læge

Læs mere på: plo-e.dk
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Onsdag den 14. november / Torsdag den 15. november

Onsdagsfilm
Kl. 17:20 - 20:00 Lægen fra Chaussy
- med introduktion af Pernille Damsted, alment praktiserende læge i Skjern
Dr. Jean-Pierre Werner (François Cluzet fra ’De urørlige’) har viet sit liv
til sin lægepraksis på landet, hvor han har arbejdet de sidste 30 år. Han
er vellidt, kender alt og alle og ved ikke så lidt om, hvor skoen trykker
og kroppen værker. Da han finder ud af, at han er alvorligt syg, bliver
han nødt til at finde en afløser, selvom han ser sig selv som uerstattelig.
En kollega hidkalder en læge, der kan hjælpe den modvillige Jean-Pierre.
At den tilkaldte afløser er kvinde (Marianne Denicourt) og i øvrigt ser
godt ud, er vel formildende omstændigheder, men kvinden er fra storbyen!
Hvad kan hun dog vide om livet på landet?
Invitationen gælder alle kursusdeltagere på Lægedage. God fornøjelse!

Torsdagsbar
Kl. 17:00 - 18:30 Netværk i foyeren
Få styrket dit netværk og vær med til at gøre den sidste aften
på Lægedage hyggelig.
Efter kurserne er slut, vil der blive serveret vin, øl og vand
og et let traktement med live musik i foyer’en.
Husk at tilmelde dig arrangementet allerede ved din tilmelding, så vi ved, hvor mange der deltager.
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KURSUS

KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 9:00 – 12:00

SIDE

101

Mandens helbred

18

102

Højaktuelt emne

18

103

T

Børneundersøgelsen

19

104

T

Patienter med komplekse problemstillinger

20

105

T

Miljøgifte og din patient

20

106

T

Vurdering og håndtering af kompliceret sorg

21

De ældste ældre

21

107
108

T

WebReq – din hjælp i hverdagen

22

109

T

Praktisk oplæring af insulinbehandling ved Type 2-diabetes

22

110

T

Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores klinik?

22

111

T

Introduktion til urindyrkning og forskellige dyrkningmedier

23

PERSONALE

112

T

Stress: Mærk efter! – og gør det i tide

23

SYGEPLEJERSKE

113

T

Astma – KOL – eller begge dele?

24

FÆLLES

KURSUS

LÆGE

NR.

PERSONALE

T

Defensiv medicin

25

116

T

Klyngerne – hvornår får og bruger vi data?

25

117

T

Diagnostik og behandling af depression i almen praksis

26

118

T

Børneortopædi

26

119

T

Personalejura – gode rammer skaber trivsel

26

120

T

Hallo, jeg har ondt i min mave - om kvaliteten af telefonvisitation

27

121

T

Kolesterol – fra guideline til kioskbasker

27

Søvnproblemer hos patienter – og os selv

27

123

T

Samarbejdet i det nære sundhedsvæsen – med fagligheden i fokus

28

124

T

Forstå FMK

28

125

T

Urindyrkning på kromogene plader for øvede brugere

29

126

T

Forstå tab og belastningsreaktioner

29

KURSUS

NR.

SEKRETÆR

114

12

SIDE

115

122
FÆLLES

KL. 13:15 – 15:15

KL. 9:00 – 15:15
T

Den lille skadestue – for sekretærer og klinikpersonale

SIDE
24
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KURSUS
LÆGE

FÆLLES

PERSONALE
SYGEPLEJERSKE

KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 9:00 – 12:30

LÆGEDAGE

SIDE

201

4 symptomer på 4 minisessioner

31

202

Hovedpine skal behandles i almen praksis – er du forberedt?

31

203

T

Hvorfor er praktiserende læger udbrændte – og hvad kan vi gøre ved det?

32

204

T

Brug din overenskomst – rigtigt

32

205

T

Palliativ indsats hos patienter med hjertesvigt

33

206

T

Ultralyd i almen praksis – for begynderen

33

207

Hjertet slår uregelmæssigt – betyder det noget?

34

208

Journalføring

34

209

T

IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad

35

210

T

Hjerteinsufficiens – samarbejdet i almen praksis

35

211

T

Diagnostik og behandling af luftvejsinfektioner

36

212

T

Et kig ind i fremtidens teknologi i almen praksis

36

213

T

Hallo, jeg har ondt i min mave – om kvaliteten af telefonvisitation

36

214

T

Spirometri

37

215

T

Type 2-diabetes, update og organisering

37

NR.

KL. 14:00 – 17:00

SIDE

216

3 symptomer på 3 minisessioner

38

217

Hjerteinsufficiens – optimer dine patienters behandling

38

218

T

Børneneurologi i almen praksis

38

219

T

Columna hele vejen

39

220

T

Klynger – fra idé til virkelighed

39

221

T

Lægejura – i forhold til IGVH, fremtidsfuldmagt og tvang i somatikken

40

222

T

...og hvordan med sexlivet, Jensen...?...

40

223

T

Ultralyd i almen praksis – for øvede

41

Dermatologi i almen praksis

41

224
225

T

WebPatient – kom godt i gang

41

226

T

Alkoholisme: Hvad kan, skal og vil vi?

41

PERSONALE

227

T

De syge børn i praksis

42

SEKRETÆR

228

T

Godt at vide om medicin

42

FÆLLES

KURSUS
LÆGE

Læs mere på: plo-e.dk

NR.
230

KL. 9:00 – 17:00
T SE Den ældre patient

SIDE
43

13

Onsdag den 14. november 2018

KURSUS

KURSUS
FÆLLES

LÆGE

NR.

KL. 9:00 – 12:30

SIDE

301

Faglighed, fællesskab og trivsel: Sammen skal vi styrke almen praksis og trives derved

45

302

Thyreoideasygdomme i almen praksis

45

303

T

Attester anno 2018 – en opdatering

46

304

T

ADHD i almen praksis

46

305

T

Lange medicinlister – så stop dog!

47

306

T

Praktisk og faglig tilgang til behandlingsfravalg - der er juridisk korrekt

47

Psoriasis – mere end en hudsygdom

48

307
308

T

Bliv bedre til at benytte de digitale medier i klinikken

48

309

T

Få optimeret din kliniks faglige fællesskab – få en praksismanager

49

310

T

Et liv i balance

49

PERSONALE

311

T

Personalet som patientens underviser

50

SYGEPLEJERSKE

312

T

Sutur, lim og strips - behandling af akutte sår

50

FÆLLES

KURSUS

LÆGE

FÆLLES

PERSONALE
SYGEPLEJERSKE

NR.

KL. 14:00 – 17:00

314

Menopause, klimakterie og hormonterapi

51

315

Patientklager – hvordan undgår vi dem?

51

316

T

Zebra eller hest?

51

317

T

Fremtidens digitale praksis – hvor er vi på vej hen?

52

318

T

Tendinopatierne – de smertefulde sener

52

319

T

Plejehjemslæge

52

320

T

Fra borger til svært dement patient

53

321

Giv den gode samtale en opgradering

53

322

Farmakologisk behandling af Type 2-diabetes

53

323

T

Kræftopfølgning i almen praksis

54

324

T

Få viden om hudlidelser

54

325

T

Ørelidelser for personalet

54

326

T

Gravide i praksis

55

KURSUS

NR.

SEKRETÆR

313

T

330
340

LÆGE

14

SIDE

KL. 9:00 – 17:00

SIDE

Hjertet, blodtryk og EKG

50

T SE

Den døende patient

55

T SE

Den ældre patient

56

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Torsdag den 15. november 2018
KURSUS

LÆGE

FÆLLES

NR.

KL. 9:00 – 12:30

LÆGEDAGE

SIDE

401

Cancerdiagnostik i almen praksis

58

402

Hudens tumorer – diagnostik og behandling

58

403

T

Smerter i hofte, knæ og skulder hos 45+ årige

58

404

T

Unge med ondt i ben, ryg eller fod

59

405

T

En narrativ tilgang til arbejdet i almen praksis

59

406

T

Man dør af demens – den dementes palliative behov

60

408

T

Osteoporose – set fra almen praksis

60

409

Hvad gør motion ved kroppen

61

410

Antibiotikaresistens – myter og fakta

61

411

T

Patientadfærd – kan du tyde, hvad der er på spil?

62

412

T

IT-sikkerhed – informationshygiejne og digital rygrad

62

PERSONALE

413

T

Kulturel kompetence og arbejdet i almen praksis

63

SEKRETÆR

415

T

Diabetes for sekretærer

64

KURSUS

NR.

LÆGE

FÆLLES

PERSONALE
SYGEPLEJERSKE
SEKRETÆR

KURSUS

KL. 14:00 – 17:00

SIDE

416

T

Ondt i kroppen giver ondt i livet – lær at forstå din kroniske smertepatient

65

417

T

Klyngerne – hvordan får og bruger vi data?

65

418

T

Allergi – diagnostik og behandling

65

419

T

Billeddiagnostik i almen praksis – en strålende opdatering

66

420

T

Derfor er det fedt at være praktiserende læge

66

421

T

Menopausens mange behandlingsmuligheder

67

422

Astma hos børn og unge – håndtering i praksis

67

423

Misbrug – hvad er praktiserende lægers muligheder?

68

424

Indvandrerpatienten i almen praksis

68

425

T

Forstå stofskiftesygdomme

68

426

T

Den lille skadestue – for sygeplejersker

69

427

T

AK-behandling i praksis

69

428

T

Vaccination fra grunden

69

NR.

KL. 9:00 – 17:00

SIDE

LÆGE

407

T

KOL – den varme kartoffel i den nye overenskomst

60

SYGEPLEJERSKE

414

T

KOL – den varme kartoffel i den nye overenskomst

64

Læs mere på: plo-e.dk
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Fredag den 16. november 2018

KURSUS

KURSUS

LÆGE

NR.

KL. 9:00 – 12:00

SIDE

501

Geronotopsykiatri i almen praksis

70

502

Krystaller og ømme led

70

503

T

Urinmikroskopi og wet smear

70

505

T

Brug din overenskomst - rigtigt

71

506

T

Personlighedsforstyrret eller blot forstyrret - et kommunikationslaboratorium

72

507

T

Gynækologiens problembørn - nedslag på blinde vinkler

72

508

Vov at se, høre og handle - om overgreb mod børn

73

509

PTSD-symptomer og behandling i almen praksis

73

510

T

MediBOX og klyngesamarbejde

74

511

T

7 gode vaner i almen praksis

74

512

T

Forstå din patient - styrk dine kommunikative evner

75

513

T

Spædbarnets ernæring

75

PERSONALE

514

T

Psykiatrikursus for personale

76

SYGEPLEJERSKE

515

T

Inkontinens - sygeplejersken som tovholder

76

FÆLLES

KURSUS

NR.

KL. 13:15 – 15:45

516

LÆGE

SIDE

Guldkorn fra en otolog

76

517

T

Stil skarpt på øjet i almen praksis

77

518

T

Den anerkendende praksis

77

519

T

Chirurgia minor

77

520

T

Uvished i læge-patientrelationen - din tavse ledsager i en travl hverdag

78

521

Kosttilskud og trends - bliv klar til konsultationen

78

522

Slappe stråler og våde bukser

79

523

T

Urinmikroskopi

79

524

T

Sundhed.dk og Læge- og Patienthåndbogen

79

525

T

Forløbsplaner

80

PERSONALE

526

T

Gynækologiens ABC

80

SYGEPLEJERSKE

527

T

Samarbejdet om børneundersøgelsen

81

SEKRETÆR

528

T

Øjensygdomme

81

KURSUS

NR.

FÆLLES

LÆGE

16

504

KL. 9:00 – 15:45
T

Hvad LEDER du efter sådan i praksis?

SIDE
71

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Mandag den 12. november 2018

KURSUS

101

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
SVEND AAGE MADSEN
PSYKOLOG, PH.D., FORSKNINGSLEDER
ASTRID HØJGAARD
LEDENDE OVERLÆGE, MD, ASSOCIATE
PROFESSOR, FECSM
KURSUSLEDER:
RASMUS NØRØXE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

101

Mandens helbred

Mange mænd – i særdeleshed dem, med kortest uddannelse - har det svært i
mødet med sundhedsvæsenet. ”Hun sagde, at jeg skulle komme”, er en sætning
mange læger har hørt, når manden er sendt til læge af de kvinder, der befolker
hans tilværelse. Kommunikationen og rammerne for konsultationen opleves
udfordrende for mange mænd, og flere finder den afsatte tid for kort. Mange er
ikke fortrolige med at dele bekymringer af helbredsmæssig karakter med andre
– heller ikke med lægen. Det kan forhindre, at manden overhovedet får fundet
vej ind i sundhedsvæsenet.
På kurset vil vi berøre ovenstående tema via fakta om mandens helbred, tale om
strukturelle barrierer for mødet med manden samt om, hvorledes vores konsultationer med manden kan optimeres. Vi vil tage afsæt i den mangeårige forskning på området og derudover have et særligt fokus på den praksisorienterede
tilgang til diagnostik og behandling af mandlig seksuel dysfunktion.
Formålet er, at du efter kurset er klogere på manden som patient og væsen, og
at du mere nuanceret kan varetage mødet med ham i dine konsultationer.

102

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

NB! SÅVEL EMNE SOM UNDERVISER OG
KURSUSLEDER VIL FREMGÅ AF HJEMMESIDEN - CA. 1 MÅNED FORUD FOR LÆGEDAGE

102

Højaktuelt emne

Vi vil gerne præsentere et højaktuelt emne på Lægedage. Emnet kan være rent
fagligt – eller det kan være mere fagpolitisk – eller måske endda rent politisk?
Vi vil finde et “hot” emne, der dels præsenteres og dels giver anledning til en
debat med deltagerne i sessionen - se mere på hjemmesiden, når vi nærmer os
åbningen af Lægedage.
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Mandag den 12. november 2018
103 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
EVA MOSFELDT JEPPESEN
LEDENDE OVERLÆGE
BJØRN PERRILD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
BJØRN PERRILD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

103 T Børneundersøgelsen
I henhold til SSTs vejledning fra 2011 skal de profylaktiske børneundersøgelser
hos praktiserende læger have følgende formål:
• Forebyggelse og tidlig opsporing af sygdom
• Tidlig opsporing af børn med særlige behov
• Forebyggelse af ulykker hos børn.
I 2015 udsendte SST en vejledning om monitorering af børns vækst. På kurset vil vi i dialog med kursisterne gennemgå anbefalingerne. Der vil med cases
blive sat fokus på vækst. Hvad kan vækstkurven bruges til, hvornår kan man
forvente, at et barn har indstillet sig på sin kurve, hvornår er væksten normal,
og hvornår er den afvigende? Hvornår bør man mistænke væksthormonmangel? Vokser Turnerpiger normalt? Skal man måle hovedomfang efter 1-års
undersøgelsen?
Vores vækstkurver benytter percentiler, børneafdelingerne benytter standarddeviationer. Hvordan kan vi ”oversætte”, så vi bedre forstår hinanden. Hvorfor er
de nye vækstkurver ikke baseret på danske børns vækst?
Vi kommer omkring mange emner, bl.a.:
• Skal testes undersøges mere end en gang?
• Hvad er Hischbergs test, som anbefales benyttet ved alle børneundersøgelser?
• Hvor godt skal barnet kunne se?
• Hvad med børn med skæve kranier?
• Hvad med phimosis? Hvad med mislyde?
• Hvad med overvægtige børn?
• Kan vi optimere samarbejdet med sundhedsplejerskerne?
• Hvornår skal der henvises til børneafdelingen?

Læs mere på: plo-e.dk
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KURSUS

104 T Patienter med komplekse
problemstillinger

105 T Miljøgifte og din patient

Patienters komplekse problemstillinger betegnes ofte som
funktionelle lidelser. Disse lidelser påvirker i høj grad
patientens funktionsevne og giver anledning til store
udfordringer både i læge-patientforholdet, kommunerne
og i det tværsektorielle samarbejde.

På kurset kommer to miljømedicinere ind på, hvad patienten selv kan gøre for at mindske eksponering for miljøgifte, og hvad lægen kan gøre for at vurdere og rådgive.

Kurset vil fokusere på, hvordan de forskellige professionelle i almen praksis, kommunerne og sekundærsektoren forstår patienternes symptomer og hinandens
roller i systemet, og hvordan de kan samarbejde om
disse patienter; desuden hvordan det lovgrundlag, som
kommunerne skal agere under, passer med og påvirker
betingelserne for udredning og behandling af patienterne i
sundhedssektoren.

• Hvad betyder miljøgiftene for patienterne og
de kommende generationer?
• Er der allerede sket skader?
• Hvad skal vi sige til vores patienter?
• Hvad kan man gøre som borger og som forælder?

Vi fortæller om eksponering for farlige stoffer i hverdagen.

Der vil være rig mulighed for at spørge eksperterne.

Der vil være oplæg med præsentation af baggrundsviden
og perspektiver fra de tre forskellige sektorer. Patienternes
vej igennem systemet i de tre sektorer vil blive belyst ved
cases, som diskuteres i grupper. Målet er at få afdækket de
professionelle roller og udfordringerne i systemet og i det
tværsektorielle samarbejde; dernæst at komme med gode
forslag til forandringsområder og fremtidig organisering
af det tværsektorielle samarbejde.

104 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

105 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
RIKKE HINGE CARLSSON
LÆGE, SAMFUNDSMEDICINER

UNDERVISERE:
PHILIPPE GRANDJEAN
PROFESSOR, DR.MED.

CAROLINE MUXOLL
PROJEKTLEDER, KOORDINERENDE SAGSBEHANDLER

TINA KOLD JENSEN
PROFESSOR, PH.D.

ANNETTE SOFIE DAVIDSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR

KURSUSLEDER:
JENS SØNDERGAARD
PROFESSOR, PRAKTISEREDE LÆGE, KLINISK FARMAKOLOG,
FORSKNINGSLEDER, PH.D.

KURSUSLEDER:
ANNETTE SOFIE DAVIDSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR
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Mandag den 12. november 2018
106 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
MAI-BRITT GULDIN
PSYKOLOG, SENIORFORSKER OG
FORFATTER
KURSUSLEDER:
CHRISTIAN VØHTZ
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

106 T Vurdering og håndtering af
kompliceret sorg
Alt tyder på at diagnosen kompliceret/vedvarende sorg medtages i ICD-11 i løbet
af 2018 og almen praksis kommer til at forvalte diagnosen i løbet af de næste år.
På Forskningsenheden for almen praksis i Aarhus forskes der bl.a. i tilstanden og
diagnostikken omkring den.
Sorgreaktioner fylder meget i almen praksis og præsenterer sig ofte i maskeret
form. Ligeså vanskeligt det kan være at spotte og håndtere en kompliceret sorgreaktion ligeså forløsende og givtigt kan det være for patienten, når tilstanden
identificeres og den rette sorgstøtte kan etableres.
Der bliver i denne tid sagt og skrevet meget om sorg og sorgdiagnosen i medierne.
Men er det sagte repræsentativt for de sørgende?
Kurset vil forsøge at bibringe den faktuelle viden, der er på området. Desuden vil
fokus være på de konkrete diagnostiske redskaber og sorgstøttemuligheder, der
arbejdes med, og som vi, som praktiserende læger, kan gøre brug af.

107

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
KAARE CHRISTENSEN
PROFESSOR
PETER BRYNNINGSEN
OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
MOGENS VESTERGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

107

De ældste ældre

Middellevetiden udvikler sig dramatisk. Hvis udviklingen fortsætter, vil halvdelen af de børn som fødes i dag blive 100 år gamle. Men hvordan er livskvaliteten og funktionsniveauet egentligt for de ’ældste ældre’?
• Hvor lang tid kan en 90-årig forvente at leve og hvilke faktorer spiller en rolle
for deres forventede restlevetid?
• Hvad laver en god plejehjemslæge?
• Hvilke symptomer skal vi være særligt opmærksomme på og hvordan
håndterer vi multisygdom og polyfarmaci hos de ældste patienter?
• Hvornår skal vi bruge hjertestarterne på plejehjemmene og hvornår skal vi
lade være?
Kaare Christensen starter kurset med en forelæsning, hvor han ser på de ældste
ældre fra helikopteren og Peter Brynningsen gennemgår efterfølgende en række
cases med fokus på klinisk håndtering af sårbare ældre.

Læs mere på: plo-e.dk
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KURSUS

108 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
MARGIT RASMUSSEN
WEBREQ-KONSULENT

108 T	WebReq – din hjælp i hverdagen
WebReq er et meget centralt arbejdsredskab i hverdagen i praksis.

KURSUSLEDER:
BO GANDIL JAKOBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Vi bruger det fx til at:
• Bestille/effektuere laboratorieprøver
• Opbygge profiler af laboratorieprøver
• Se på laboratoriesvar
• Arrangere hjemmemålinger på fx hjemmeblodtryk
• Læse analyseinformation og artikler om prøverne i Lægehåndbogen.
Alt dette, samt mere til, gennemgås på kurset.
Kurset tager udgangspunkt i opsætning og brug af WebReq i hverdagen. Der vil
være korte oplæg og rig mulighed for selv at afprøve det med praktiske øvelser.
Der er en PC pr. to deltagere.

109 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

109 T Praktisk oplæring af insulinbehandling ved
Type 2-diabetes

UNDERVISERE:
PER WARRER PETERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset henvender sig til læger og sygeplejersker, der har selvstændige diabeteskontroller. Der vil være fokus på opstart af insulinbehandling.

SOLVEIG JANSEN
DIABETESSYGEPLEJERSKE

Følgende emner vil blive gennemgået:
• Hvornår supplerer vi med insulin?
• Insulintyper; hvilke vælger vi, hvornår og til hvem?
• Optitrering?
• Praktisk oplæring – pædagogiske metoder
• Injektionsteknik og blodsukkermåling
• Compliance, individuelle behandlingsmål
• Hvem henvises og hvornår henvises til endokrinologisk afdeling?

KURSUSLEDER:
HEIDI DYRBERG
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

Kurset består af en blanding af oplæg og cases.

110 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
JENS ROSBACH
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
LÆRKE THOMSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

110 T

Hvordan bliver vi et godt TEAM i vores
klinik?

Et godt team-samarbejde øger effektiviteten, indtjeningen, kvaliteten i patientbehandlingen og ikke mindst arbejdsglæden. Du sætter således fokus på både
faglighed og trivsel ved bevidst at arbejde i teams i din klinik.
Kurset byder på en kombination af teoretiske oplæg om teams og praktiske
øvelser, som inddrager deltagerne – ”teambuilding”.
Flere fra samme praksis kan med fordel deltage, men der kan også arbejdes på
tværs af forskellige praksis og faggrupper.
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111 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
LOUISE RAAHAUGE
BIOANALYTIKER

LÆGEDAGE

111 T	Introduktion til urindyrkning og forskellige
dyrkningsmedier
Rigtig mange praksis udfører urindyrkning for at øge præcisionen af antibiotikaudskrivning til mistænkte urinvejsinfektioner. Det kan dog være noget af en jungle
at bestemme sig for hvilket dyrkningsmedie, man skal vælge til sin praksis.

AASE MEYER
BIOANALYTIKER

Når man går i gang med et nyt medie, er det vigtigt at kende sit medie, så man
undgår fejl i udsåning og aflæsning. Nogle ting kan man læse sig til, men andre
kræver sidemandsoplæring af en erfaren bruger.

KURSUSLEDER:
ANNE HOLM
LÆGE, PH.D.

Dette kursus har tre hovedelementer:
1) Basale principper for urindyrkning og resistensbestemmelse uanset medie
2) Fordele og ulemper ved forskellige medier afhængigt af praksisstørrelse,
ambitionsniveau og økonomi
3) Praktiske øvelser med forskellige medier.
Hovedfokus vil være på urindyrkning på kromogene plader (fx Flexicult), urindyrkning med diplides (fx Uricult) og resistensbestemmelse med antibiotikatabletter og -disks.
Når du går fra dette kursus, bør du være godt klædt på til at vælge et dyrkningsmedie, der passer til din egen praksis og begynde at udføre urindyrkninger.

112 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
JESPER BAY-HANSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN,
SPECIALIST I KLINISK SEXOLOGI,
FORFATTER
KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

112 T	Stress: Mærk efter! – og gør det i tide
Mindst hver tiende erhvervsaktive dansker føler sig så stresset i sin dagligdag,
at det går ud over livsglæden og evnen til at arbejde og fungere normalt. Dvs.
mange af vores patienter oplever negativ og sundhedsfarlig stress.
Er din viden og formidling lige så godt funderet på faglighed og rutine, når du
lytter og rådgiver patienten med stress, som når du vejleder inden for emner,
hvor klinikken har en fast procedure eller instruks fx hjemmeblodtryksmåling
eller behandling af en cystit?
Og hvad med dit eget liv. Hvordan kan du undgå, at den travle tid vi lever i,
belaster dig, så du mister glæden, lysten og energien?
Kurset giver dig nye perspektiver på stress og inspiration til, hvordan du kan
navigere i en travl hverdag, hvor stress fylder meget for mange mennesker.
Kurset vil bl.a. indeholde:
• Trivsels- og sundhedsværdien i evnen at mærke efter, hvornår man som
praksispersonale skal gå ind i sine patienters stressproblemer?
• Hvad man kan gøre, hvis patienten ikke selv har identificeret stress som et
trivsels- og sundhedsproblem
• Håndtering af stress på arbejdspladsen: Hvor starter vi?
• Nye perspektiver: Stress og selvregulering
• Robusthed og træning af færdigheder, der kan beskytte mod stress.

Læs mere på: plo-e.dk

23

Mandag den 12. november 2018

KURSUS

113 T

114 T

Astma – KOL
– eller begge dele?

I praksis udfører vi mange spirometrier og bliver ofte i
tvivl om diagnosen. I disse år uddelegeres flere kontroller
til praksispersonalet, bl.a. astma- og KOL-kontroller.
På kurset gennemgås:
• Astma og KOL i DK
• Definitioner
• Anamnestiske oplysninger
• Den patoanatomiske og fysiologiske baggrund for
astma/KOL
• Forebyggelse
• Praksispersonalets rolle
• Diagnosticering
• Astma eller KOL – eller begge dele?
• Anbefalinger for opfølgning, hvordan øger vi adherence?
• Hvordan kategoriseres sygdommens stadier?
• Behandling stabil fase
• Eksacerbation, behandling
• Rehabilisering - hvilke patienter og hvor?
• Vaccinationer
• Komorbiditeter
• Egenomsorg.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale,
der har selvstændige astma eller KOL-konsultationer.

Den lille skadestue – for
sekretærer og klinikpersonale

Den akutte patient finder ofte vej til almen praksis i sin
søgen efter rette sted af få hjælp.
• Hvordan udgår vi at afvise patienten og i stedet give
relevant hjælp og vejledning?
• Hvordan rådgiver vi telefonisk?
• Hvordan vurderer og behandler vi i klinikken?
• Hvornår skal vi viderevisitere?
Vi vil have fokus på følgende emner:
• Sår og flænger
• Forbrændinger
• Forstuvninger og brud
• Hjernerystelse
• Øjenskader
• ØNH-problemer, fx næseblod og fremmedlegemer
• Forgiftninger
• Det akutte barn, fx feberkramper og febrilia
• Allergiske reaktioner/anafylaktisk chok.
Der vil blive mulighed for praktiske øvelser i anlæggelse af
fx støtteforbindinger, komprimerende forbindinger, sambandagering af fingre og tæer, RICE-principper og anlæggelse af mitella.
Desuden øvelse i lukning af sår med strips og lim.

113 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
PETER PLASCHKE
SPECIALLÆGE I MEDICINSK ALLERGOLOGI, LUNGESYGDOMME OG
INTERN MEDICIN
LILL MOLL NIELSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, TIDL. PRAKTISERENDE LÆGE

114 T

SEKRETÆRKURSUS

9:00 – 15:15

UNDERVISER:
JETTE PRÆSTHOLM
BEHANDLER- OG AKUTSYGEPLEJERSKE
KURSUSLEDER:
ANNE-MARIE LYNGBYE
BEHANDLER- OG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
SUSANNE MALMSTRØM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE
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LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

115 T

LÆGEDAGE

Defensiv medicin

UNDERVISER:
ELISABETH ASSING HVIDT
MAG.ART., PH.D., POST-DOC

Hvordan kan vi styrke samarbejdet om at reducere brugen af defensiv medicin –
til gavn for læger og patienter?

KURSUSLEDER:
MERETHE KIRSTINE ANDERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.,
SENIORFORSKER

Defensiv medicin er et fænomen, der er båret af lægens frygt og udmattelse.
Danske praktiserende læger oplever, at det bliver mere udbredt, allersenest på
grund af sager om lægers dokumentationspligt og den øgede tendens til ansvarsplacering hos den enkelte læge.
Defensiv medicin kan, ifølge en nylig dansk undersøgelse, ses som et resultat af, at lægen bukker under for forskellige typer af pres i dagligdagen.
Dokumentationskrav samt retningslinjer, som fx pakkeforløb og guidelines
samt insisterende patienter stemmer nogle gange ikke overens med lægens
opfattelse af ”godt lægearbejde”, men styrer ikke desto mindre lægens adfærd
og kliniske beslutningstagen. Alle ovennævnte forhold kan opleves af den enkelte læge som noget, der udfordrer lægens autoritet, autonomi, legitimitet, trivsel
og arbejdsglæde.
Med udgangspunkt i forskningsbaseret viden om danske praktiserende
lægers oplevelser med defensiv medicin præsenteres sociologiske teorier om
systemets ”kolonisering” af lægens kliniske hverdag (livsverdenen), som
refleksionsværktøjer.
Plenumdiskussion af ovenstående temaer præsenteret ved grupperne.

116 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISER:
HENRIK PRINDS RASMUSSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KVALITETSUDVIKLINGSKONSULENT
KURSUSLEDER:
BO GANDIL JAKOBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

116 T

Klyngerne – hvordan får og bruger vi data?

Lige nu er klyngerne ved at blive dannet. Her skal vi arbejde med data, som
grundlag for kvalitetsarbejdet i klyngen.
På dette kursus vil vi se på, hvordan vi gør rent praktisk:
• Hvordan får man data til brug i klyngerne – og hvilken slags data?
• Hvordan bliver de leveret?
• Hvordan kan klyngen selv generere og trække data?
• Når data er kommet, hvordan kan klyngen arbejde med disse data?
Det er nogle af de spørgsmål, vi vil prøve at give svar på. Vi håber, at kunne
give inspiration til at komme i gang med det konkrete klyngearbejde.

Læs mere på: plo-e.dk
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LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISER:
POUL VIDEBECH
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED.
KURSUSLEDER:
KAJ SPARLE CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PROFESSOR, PH.D.

118 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISERE:
SØREN BØDTKER
OVERLÆGE
BJØRN PERRILD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
BJØRN PERRILD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

119 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

117 T

Diagnostik og behandling af depression
i almen praksis

Kurset giver dig en hurtig opdatering på emnet og du får svar på spørgsmål som:
• Hvordan stiller jeg en præcis depressions-diagnose?
• Hvad er der af evidens for af effekt af psykologisk behandling af deprimerede?
• Hvad er der af evidens for behandling af deprimerede med antidepressive
lægemidler?
• Hvordan kan jeg med fordel tilrettelægge behandling og kontrol af deprimerede
patienter?
• Hvilke risici er der ved at behandle unge under 25 år, gamle og gravide med
antidepressive lægemidler?
• Hvad skal jeg særligt lægge vægt på i min vurdering af patientens
selvmordsrisiko?
• Hvordan formulerer jeg et kort, klart og dækkende journalnotat for
konsultationer med deprimerede patienter?

118 T

Børneortopædi

I almen praksis ser vi bl.a. børn med skæve knæ og ankler. Hvad kan vi gøre i
praksis og hvem skal vi henvise? Kurset vil tage udgangspunkt i cases fra almen
praksis med fokus på hofter, knæ og fødder:
• Omfattende hofteluksation
• Coxit
• Calvé Legg Perthes sygdom
• Epifysiolyse
• Kalveknæ
• Hjulben
• Chondromalaci
• In- og outtoeing
• Vokseværk
• Severs sygdom
• Platfod
• Habituel tågang.

119 T

Personalejura – gode rammer skaber trivsel

UNDERVISERE:
LENE VESTH
ADVOKAT, CHEFKONSULENT PLA

Bliv bedre til at håndtere de svære situationer og skab bedre trivsel blandt dine
medarbejdere.

MADS CRANDAL
ORGANISATIONS- OG LEDELSESKONSULENT

Vi tager udgangspunkt i nogle typiske dagligdagsproblematikker, der let kan opstå
på en lille arbejdsplads med tætte relationer og de ledelsesmæssige udfordringer, du
møder som arbejdsgiver.

KURSUSLEDER:
KAREN KJÆR LARSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.
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Vi giver dig nogle redskaber til at håndtere situationerne, såvel juridisk som ledelsesmæssigt. Kurset er case-baseret.
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120 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISERE:
DENNIS GRAVERSEN
LÆGE, PH.D.-STUDERENDE
ANETTE FISCHER PEDERSEN
PSYKOLOG, SENIORFORSKER, PH.D.
LINDA HUIBERS
LÆGE, SENIORFORSKER, PH.D.
KURSUSLEDER:
MORTEN BONDO CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
SENIORFORSKER, PH.D.

LÆGEDAGE

120 T Hallo, jeg har ondt i min mave
– om kvaliteten af telefonvisitation
Telefonvisitation er et centralt element i alment praktiserende lægers vagtsystem.
Telefonvisitation er en svær opgave, og det kan være særdeles udfordrende, at
vurdere patientens symptomer og tilstand i telefonen uden mulighed for at se, røre
eller aflæse ikke-sproglige tegn og udtryk.
Formålet med kurset er at skærpe opmærksomheden på lægefaglige og kommunikative aspekter i telefonvisitation. Du præsenteres for eksisterende viden i forhold
til, hvad der kendetegner god kvalitet i telefonvisitation, og herudover vil rigtige,
optagede samtaler fra telefonvisitationen i lægevagten blive gennemgået og diskuteret i plenum.
Kurset tager udgangspunkt i et evalueringsredskab, som er udviklet og testet i
forbindelse med et forskningsprojekt.

121 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:15

121 T

Kolesterol – fra guideline til kioskbasker

UNDERVISER:
MOGENS LYTKEN LARSEN
PROFESSOR, OVERLÆGE

Over 600.000 danskere får lipidsænkende behandling - dette tal dækker givet
over både overbehandling og underbehandling.

KURSUSLEDER:
BO CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

På kurset vil vi komme ind på følgende:
• Udredning af dyslipidæmi
• Hvem skal i behandling?
• Enkel behandlingsalgoritme
• Nytter kostomlægning og naturlægemidler?
• Hvad gør vi, når patienten har bivirkninger?
• Hvad med de nye lægemidler?
Undervisningen tager udgangspunkt i cases, og der vil blive lagt vægt på en
praktisk tilgang til behandling af dyslipidæmi.

122

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:15

122

Søvnproblemer hos patienter – og os selv

UNDERVISER:
POUL JØRGEN JENNUM
PROFESSOR I SØVNSYGDOMME

Når vores patienter klager over søvnproblemer, hvad svarer vi så? Hvor meget skal
man sove, på hvilke tidspunkter, og hvornår er søvnmangel en trussel mod helbredet?

KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Kurset præsenterer:
• Viden om søvnens struktur
• Mulige helbredsmæssige konsekvenser af søvnproblemer og de bagvedliggende
mekanismer
• Hvordan identificerer man søvnproblemer?
• Indsigt i nyere non-farmakologiske behandlingsmetoder.
Undervisningen vil veksle mellem oplæg og korte øvelser med fokus på afdækning
af søvnproblemer og deres årsager.

Læs mere på: plo-e.dk
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123 T

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISERE:
ULRIK LANGE
CHEFKONSULENT
HENRIK TAFDRUP
SAMORDNINGSLEDER,
FREDERIKSBERG KOMMUNE
KURSUSLEDER:
ANITA MINK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

123 T Samarbejdet i det nære sundhedsvæsen
– med fagligheden i fokus
Kurset vil belyse, hvad vi som praktiserende læger og praksispersonale kan gøre
for at blive bedre til at indgå i et forpligtende og fagligt relevant samarbejde
med den kommunale ældrepleje og hjemmesygepleje samt med de kommunale
plejehjem.
Samarbejde i det nære sundhedsvæsen er en kompliceret og udfordrende opgave,
idet vi samarbejder med sygeplejefagligt personale, som ikke er under vores ledelse, om borgere, der ofte ikke kan komme i klinikken, fordi de er alderdomssvækkede, funktionshæmmede og multisyge.
Hvordan kan almen praksis bidrage til et kvalificeret og værdiskabende samarbejde? Hvor er udfordringerne og hvor er mulighederne? Hvordan bliver faglighed
den bærende faktor i samarbejdet?
Undervisningen tager udgangspunkt i erfaringer – dels fra et samarbejdsprojekt i
Frederiksberg Kommune og dels fra det daglige kliniske arbejde i almen praksis.
Vi vil gennemgå, hvilke muligheder der er for at samarbejde under den gældende
overenskomst og hvordan udfordringer i samarbejdet kan håndteres.
Der vil være korte oplæg, cases og gruppedrøftelser.

124 T

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:15

UNDERVISER:
JOACHIM NØRMARK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
JOACHIM NØRMARK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

124 T Forstå FMK
Det fælles medicinkort er efterhånden blevet (næsten) helt udbredt og de mange
fordele bliver mere og mere tydelige. Det ændrer dog ikke på, at der fortsat er mange
udfordringer i forhold til den optimale brug. Langt de fleste af disse udfordringer vil
kunne undgås, hvis vi alle benytter FMK korrekt.
Vi vil på kurset diskutere de grundlæggende begreber i FMK og det gode samarbejde
i og udenfor praksis. Vi vil komme ind på dosisdispensering, håndkøbslægemidler,
ernæringsrecepter, magistrelle præparater og andre “svære ting”.
Der vil blive plads til udveksling af tips og gode arbejdsgange. Vær opmærksom på at
medicinkortet vises forskelligt i de forskellige lægesystemer, og det vil vi ikke komme
ind på.
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125 T Urindyrkning på kromogene
plader for øvede brugere
Rigtig mange praksis udfører urindyrkning for at øge præcisionen af antibiotikaudskrivning til mistænkte urinvejsinfektioner. Kromogene plader (fx Flexicult) giver mulighed for at identificere forskellige uropatogener og dermed
skelne kontaminering fra egentlig infektion. I praksis er
man dog ofte i tvivl, når der er mere end en enkelt mikroorganisme på pladen.
Dette kursus går mere i dybden med tolkning af kliniske
dyrkningsplader. Undervisning vil veksle mellem mikrobiologisk teori med mange billeder og praktiske øvelser
med urindyrkninger indsamlet i almen praksis. Kurset
fokuserer kun på kromogene plader (som fx Flexicult).

LÆGEDAGE

126 T Forstå tab og
belastningsreaktioner
Dette kursus præsenterer grundlæggende viden om tab,
traumer og psykologiske belastningsreaktioner. Der er fra
2018 stillet forslag om en diagnose om kompliceret sorg.
Det er derfor vigtigt, at kunne skelne i almindelige og komplicerede reaktioner og øge viden om risikogrupper.
Formålet med kurset er at klæde praksispersonalet på
til at være en del af den tidlige indsats i almen praksis.
Undervisningen sigter mod at almen praksis bliver endnu
bedre til at visitere patienter og yde støtte for at forebygge
belastningsreaktioner og kompliceret sorg.

Brugere af Uricult eller ufarvede agarer anbefales ikke at
tilmelde sig dette kursus.

125 T

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:15

126 T

UNDERVISERE:
LOUISE RAAHAUGE
BIOANALYTIKER

UNDERVISER:
MAI-BRITT GULDIN
PSYKOLOG, PH.D., SPECIALIST I PSYKOTERAPI

AASE MEYER
BIOANALYTIKER

KURSUSLEDER:
SUSANNE MALMSTRØM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
ANNE HOLM
LÆGE, PH.D.

Læs mere på: plo-e.dk
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201

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

201

LÆGEDAGE

4 symptomer på 4 minisessioner

Det er en kerneopgave for praktiserende læger at udrede patienter med uvisiterede symptomer. Vi skal finde og behandle de få syge og lade de raske forblive
raske. Det kan være en udfordring, specielt fordi vores hverdag er presset og
tiden er knap. Udredningen skal derfor være effektiv og fokuseret.

UNDERVISERE:
CHRISTIAN LODBJERG HVAS
OVERLÆGE
POUL VIDEBECH
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED.
JENS KRISTIAN MADSEN
OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
MOGENS VESTERGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Langt de fleste kurser handler om behandling af organspecifikke sygdomme,
mens udredningen af patienter med symptomer ikke får samme opmærksomhed. Vi har derfor inviteret nogle specialister til at komme med råd til, hvordan man effektivt kan udrede patienter med almindelige symptomer.
Undervisningen er kliniknær således at rådene umiddelbart kan implementeres
i praksis.
Emnerne er: 1) Diarre, 2) Nedtrykthed, 3) Hallucinationer og 4) Stigende
kreatinin.
Kurset kan med fordel tages sammen med kursus 216, som fokuserer på
udredning af 3 andre symptomer: 1) Hjertebanken, 2) Åndenød og 3)
Mavesmerter.

202

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
LARS BENDTSEN
OVERLÆGE, DR.MED.
HENRIK WINTHER SCHYTZ
AFDELINGSLÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
MARIUS ANDERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

202

Hovedpine skal behandles i almen praksis
– er du forberedt?

Hovedpine er den hyppigste smerteklage, der bringer patienten til læge. Hver
3. dansker har på et eller andet tidspunkt søgt læge på grund af hovedpine,
og en tidlig behandling hos egen læge har essentiel betydning for et positivt
resultat.
Hovedpinesygdomme er på top 10-listen over årsager til erhvervsudygtighed i
Europa. Tre af disse – migræne, spændingshovedpine og medicinoverforbrugshovedpine – er vigtige i almen praksis, fordi de er almindeligt forekommende
og ansvarlige for næsten alle hovedpinerelaterede belastninger. Behandlingen
af dem hører i stor udstrækning hjemme i almen praksis.
Mød op og bliv endnu dygtigere til at hjælpe dine patienter med hovedpine.
Cases indgår i undervisningen.

Læs mere på: plo-e.dk

31

Tirsdag den 13. november 2018

KURSUS

203 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

203 T Hvorfor er praktiserende læger udbrændte
– og hvad kan vi gøre ved det?

UNDERVISERE:
ANETTE FISCHER PEDERSEN
LEKTOR, PSYKOLOG

En stor spørgeskemaundersøgelse blandt PLO’er viste, at 10% af danske praktiserende læger er udbrændte og 30% er på vej til at blive det.

ANDERS FOGH JENSEN
CAND. PHIL., PH.D., SELVSTÆNDIG FILOSOF

På kurset vil vi dykke ned i nogle af hovedresultaterne. Vi ser nærmere på, hvad
udbrændthed egentlig er og hvorfor vi bliver udbrændte. Vi ser på betingelserne, vi
arbejder under, og hvordan vi reagerer på pres og hvad det gør ved os. Undervejs
vil vi – med filosoffens hjælp – se nærmere på, hvordan lægens rolle har udviklet
sig gennem tiden og på hvordan vi selv og omverdenen forstår den i dag.

KURSUSLEDER:
FLEMMING BRO
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PROFESSOR, DR.MED.

Hvilke kræfter spiller fx ind på forventningerne til lægerollen? Hvad betyder risikosamfundet, kravet om transparens og ændringerne i autoritetsforhold for vores
arbejde og hvordan hænger disse forhold sammen med udbrændthed?
I en blanding af spørgeskematal præsenteret af forskeren bag dem, og filosoffens
refleksioner over dem, vil vi lægge op til diskussion om, hvad vi hver især og sammen kan gøre, for at trives bedst muligt i arbejdslivet og undgå udbrændthed.

204 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

204 T Brug din overenskomst – rigtigt

UNDERVISER:
JETTE STAGSTED GALATIUS
VICEDIREKTØR PLO

Der er flere nyheder i OK18. Kurset tager udgangspunkt i Overenskomst om
almen praksis.

KURSUSLEDER:
NIELS ULRICH HOLM
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
NÆSTFORMAND PLO

Vi gennemgår udvalgte ydelser, deres indhold, honorering og kombinationsmuligheder. Vi gennemgår forløbsydelser, differentieret basishonorar og de generelle
vilkår for praksisdrift med vægt på de hyppigst stillede spørgsmål til sekretariatet.
Der vil dels være fokus på en juridisk gennemgang af overenskomstens elementer
og dels fokus på elementer omkring den daglige drift. Der vil indgå gruppearbejde
med diverse cases.
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205 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
VIBEKE BROGAARD HANSEN
OVERLÆGE, PH.D.
TRINE BROGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
ANNA WEIBULL
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

205 T Palliativ indsats hos patienter med hjertesvigt     
Antallet af dødsfald, som skyldes hjerte-kar-sygdom, er halveret fra 1995 til 2014.
Det betyder samtidigt, at ca. 500.000 danskere lever med en hjerte-kar-sygdom. 
Patienter med hjertesvigt lever deres sidste tid med betydelige fysiske, psykiske,
sociale og eksistentielle problemer. Fremskreden hjertesygdom medfører ofte mange
hospitalsindlæggelser og patienterne har ofte en dårligere prognose end cancerpatienterne. Derfor er palliation en helt naturlig del af den kardiologiske indsats til
hjertepatienter med fremskreden hjertesygdom.
Men hvornår kan vi ikke gøre mere? Hvordan identificerer og lindrer vi palliative
behov? Hvem skal varetage opgaven? Hvor svært kan det være? Hvad siger vi om
restlevetid, og hvornår skal vi tale om at slukke for ICDen?
Kurset tager udgangspunkt i et nyt holdningspapir udarbejdet af Dansk
Cardiologisk Selskab: ”Palliation ved fremskreden hjertesygdom”.
På kurset åbnes også en dialog om ”advance care planing’ (ACP) – den tidlige
afklaringssamtale”, som den bruges i de palliative teams/enheder for lindrende
behandling samt i almen praksis.

206 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
OLE GRAUMANN
FORSKNINGSANSVARLIG OVERLÆGE, PH.D.

206 T Ultralyd i almen praksis – for begynderen

Dette kursus giver en introduktion til brugen af klinisk ultralyd i almen praksis.

THOMAS LØKKEGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset henvender sig til læger, som ikke har tidligere erfaring med ultralyd. Du
kan forvente at få indsigt i ultralydsteknologi, apparatur, uddannelsesmuligheder samt praktisk scanningsteknik, som vil perspektivere fremtiden for ultralyd
i almen praksis. Indholdet er domineret af praktiske øvelser, og den enkelte vil
få vished for ‘det her kan jeg godt lære’.

TROELS MENGEL-JØRGENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset lægger op til næste uddannelsesniveau, som er et regelret færdighedskursus og forudsætningen for at kunne arbejde selvstændigt i egen praksis.

KURSUSLEDER:
CAMILLA AAKJÆR ANDERSEN
LÆGE, PH.D.-STUDERENDE

Til kurset hører et e-læringsprogram, som forudsættes gennemført inden kursusstart. Du finder det på: http://plo-ul.dk

SØREN KÆSELER ANDERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: plo-e.dk
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207

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

207

Hjertet slår uregelmæssigt – betyder det
noget?    

UNDERVISER:
ALBERT MARNI JOENSEN
OVERLÆGE

Alle faggrupper i almen praksis håndterer patienter med atrieflimren. Det stiller
krav til opsporing, udredning og behandling.

KURSUSLEDER:
METTE FREDBERG GRETH
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset vil omhandle:
• Hvornår skal vi tænke AFLI og opspore patienterne?
• Skal alle patienter med AFLI AK-behandles?
• Marevan eller NOAK?
• Frekvensregulering eller konverterende behandling?
• Hvem skal sendes til kardiolog? Akut?
• Nogle patienter går til INR kontrol hos personalet, men ved hvilke
symptomer skal de sendes videre til lægen? Akut?
• Betyder livsstilsfaktorer noget for patienterne med AFLI?
• Årskontrol AK-behandling?
Undervisningen vil være case-baseret.

208

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

208

Journalføring

UNDERVISERE:
LISE TØNNER
SPECIALKONSULENT, STYRELSEN FOR
PATIENTSIKKERHED

Svendborg-sagen har fyldt meget og givet anledning til diskussion blandt læger om
dokumentationskrav og journalføringspligt, hvilket har understreget behovet for
formidling og læring om dette emne.

DENNIS STAALTOFT
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
BESTYRELSESMEDLEM PLO

Kurset vil fokusere på de gældende regler inden for ansvarsdeling, journalføringspligt, informeret samtykke samt generelle forventninger til praktiserende læger
inden for dokumentationspligt.

KURSUSLEDER:
JETTE DAM-HANSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

34

På kurset vil der være mulighed for at drøfte problemstillinger fra almen praksis og
høre om arbejdet med at forbedre journalføringsbekendtgørelsen.
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209 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
THOMAS NIELSEN
DATAKONSULENT, KAP-S
KURSUSLEDER:
RASMUS KROGH
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

209 T IT-sikkerhed – informationshygiejne og
digital rygrad
Det ville være helt utænkeligt, at vi ikke vaskede og sprittede vores hænder af og brugte
sterile handsker og afdækning i forbindelse med en invasiv procedure - det ligger på
vores kliniske rygrad. Det er vaner, vi har lært, for at undgå at skade vores patienter. I
en tiltagende digitaliseret verden, kan denne skade i høj grad også komme fra ondsindet software, hacking mv. Hvis vi ønsker at værne vores patienter mod dette, bør
vi altså med samme selvfølgelighed som vi iagttager god håndhygiejne, tillære os god
informationshygiejne. Med andre ord – udvikle en digital rygrad! I maj 2018 trådte
den nye Persondataforordning i kraft – endnu en række krav, som skal implementeres.
Det kan virke svært og uoverskueligt at gå i gang med.
På kurset vil du få en basal forståelse for, hvad du selv kan gøre for at bedre din informationshygiejne. Du vil få en indføring i, hvilke regler, der gælder i almen praksis. Vi
kommer naturligvis ind på den europæiske Persondataforordning og hvad den betyder for din hverdag. Herudover berører vi emner som phishing, passwords, backup
samt databehandleraftaler – hvad indebærer din kontrakt med IT- leverandøren?
Vi vil arbejde med disse emner gennem cases, gennemgange og refleksion over egen
praksis. Efter kurset, vil du have en række konkrete råd og punkter, du kan tage med
hjem og arbejde med i din praksis – allerede fra i morgen.

210 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
SUSANNE LARSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
JENS CHRISTIAN TOFT
KLINISK LEKTOR
KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

210 T Hjerteinsufficiens
– samarbejdet i almen praksis
I almen praksis møder vi stadig flere patienter med hjerteinsufficiens. Hvordan
opdager vi dem og hvordan hjælper vi dem? Omdrejningspunktet for kurset vil
være øget viden om hjerteinsufficienspatienten og samarbejdet med og stimulationen af patienten.
Formålet med kurset:
• At du efter kurset føler dig fagligt kompetent og tryg til at varetage patienten
med hjerteinsufficiens både fysisk og psykisk, uden at glemme patientens
øvrige diagnoser
• At samarbejdet i klinikken får et kvalitetsløft, og de tidsmæssige udfordringer
ikke er glemt.
Undervisningen vil bestå af katedral undervisning, case-baseret undervisning og
en stimulerende debat omkring uddelegering og kvalitet.
Deltagere på dette kursus vil modtage en mail med opfordring til at indsende
cases, som vil blive brugt i undervisningen.

Læs mere på: plo-e.dk
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211 T

Diagnostik og behandling af
luftvejsinfektioner

212 T Et kig ind i fremtidens
teknologi i almen praksis

Luftvejsinfektioner hører til blandt de hyppigste henvendelser i almen praksis. Det kan være svært at afgøre,
om en luftvejsinfektion skyldes virus eller bakterier. Hvis
patienten presser på for at få antibiotika, kan det være
vanskeligt at modstå ønsket om en recept. Overforbrug af
antibiotika fører til stigende antibiotikarestistens.

Teknologien er i hastig udvikling, og potentialet for sundhedsvæsenet er stort.

Vi arbejder med sygehistorier fra almen praksis og stemmer om, hvordan man løser problemerne.
• Hvordan håndterer man patienter, der presser lægen til
at udskrive antibiotika selvom der ikke er fagligt
grundlag herfor?
• Hvornår skal man lave en StrepA, hvornår CRP?

Der vil blive vist eksempler på, hvordan teknologien
allerede bruges i almen praksis. På sidste halvdel af kurset
vil deltagerne, i mindre grupper, få noget af den nyeste
teknologi i hænderne, og få det demonstreret af kyndige
folk bag det.

Vi vil på kurset indføre dig i nogle af de perspektiver, der
er i forhold til brugen af ny teknologi inden for almen
praksis.

Vi ser på de typiske luftvejsinfektioner og kommer med
evidensbaserede anvisninger på brugen af hurtigtest.

211 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

212 T

UNDERVISERE:
RUNE AABENHUS
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

UNDERVISERE:
LEIF PANDURO JENSEN
KONCERNDIREKTØR

MAGNUS ARPI
OVERLÆGE

KIM JØRSING
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

KURSUSLEDER:
LARS BJERRUM
LÆGE, PROFESSOR

KURSUSLEDER:
JANNIK FALHOF
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

213 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
DENNIS GRAVERSEN
LÆGE, PH.D.-STUDERENDE
ANETTE FISCHER PEDERSEN
PSYKOLOG, SENIORFORSKER, PH.D.
LINDA HUIBERS
LÆGE, SENIORFORSKER, PH.D.
KURSUSLEDER:
MORTEN BONDO CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
SENIORFORSKER, PH.D.

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

213 T Hallo, jeg har ondt i min mave
– om kvaliteten af telefonvisitation
Telefonvisitation er et centralt element i almen praksis. I dagtiden foretages
denne visitation oftest af praksispersonalet. Telefonvisitation er en svær opgave, og det kan være særdeles udfordrende at vurdere patientens symptomer og
tilstand i telefonen uden mulighed for at se, røre eller aflæse ikke-sproglige tegn
og udtryk.
Formålet med kurset er at skærpe opmærksomheden på sundhedsfaglige og
kommunikative aspekter i telefonvisitation. Du præsenteres for eksisterende viden i forhold til, hvad der kendetegner god kvalitet i telefonvisitation.
Herudover vil rigtige optagede samtaler fra telefonvisitationen i lægevagten
blive gennemgået og diskuteret i plenum.
Kurset tager udgangspunkt i et evalueringsredskab, som er udviklet og testet i
forbindelse med et forskningsprojekt.
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214 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
LILL MOLL NIELSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN,
TIDL. PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
LISA PIONTEK
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

215 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
BERIT LASSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
UDDANNELSESKONSULENT PLO-E
KURSUSLEDER:
HEIDI DYRBERG
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE,
UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

LÆGEDAGE

214 T Spirometri
• Hvad er spirometri og hvad kan vi bruge det til?
• Hvem bør vi tilbyde lungefunktionsundersøgelse?
• Hvordan sørger vi for at undersøgelsen udføres korrekt?
• Hvilke fejlkilder og faldgruber kan der være ved spirometri?
• Hvad indebærer henholdsvis ”initial spirometri” og diagnostisk spirometri”?
• Hvordan anvender vi spirometri i diagnosticeringen af KOL og astma?
• Peakflow – hvornår og hvordan anvender vi denne undersøgelse?
• Hvordan udfører og tolker vi en reversibilitetstest?
• Hvordan udføres anstrengelsestest?
• Har patienten astma, KOL eller begge dele?
• Hvad bruger vi spirometrien til?
• Hvilke hygiejniske forholdsregler bør vi være opmærksomme på ved spirometri?

215 T Type 2-diabetes, update og organisering
I takt med antallet af Type 2-diabetikere stiger, er det vigtigt med en god struktur og organisering i almen praksis. I opgaveglidningen fra den praktiserende
læge til konsultationssygeplejersken er det vigtigt at konsultationssygeplejersken
føler sig godt fagligt opdateret.
På kurset vil følgende blive gennemgået:
• Hvem er i risiko for diabetes og hvordan finder vi dem?
• Hvad er sidste nyt omkring behandling?
• Hvad skal en god kontrol indeholde?
• Hvordan organiserer vi os i praksis, så behandlingen optimeres?
• Hvordan laver vi kvalitetsarbejde?
Din opdaterede viden på området vil sikre, at diabetespatienterne får den bedst
mulige behandling.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale, der har selvstændige diabeteskontroller og gerne vil have en update på området for at få ideer til
organisering i praksis.

Læs mere på: plo-e.dk
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216

217

3 symptomer på
3 minisessioner

Det er en kerneopgave for praktiserende læger at udrede
patienter med uvisiterede symptomer. Vi skal finde og
behandle de få syge og lade de raske være. Det kan være
en udfordring, specielt fordi vores hverdag er presset og
tiden er knap. Udredningen skal derfor være effektiv og
fokuseret.
Langt de fleste kurser handler om behandling af organspecifikke sygdomme, mens udredningen af patienter med
symptomer ikke får samme opmærksomhed. Vi har derfor
inviteret nogle specialister til at komme med råd til, hvordan man effektivt kan udrede patienter med almindelige
symptomer.

Hjerteinsufficiens – optimer
dine patienters behandling

Knap 100.000 danskere formodes at have kronisk venstresidig hjerteinsufficiens i forskellig grad. Almen praksis har
en afgørende rolle for at patienter diagnosticeres korrekt og
gives den bedst mulige prognose, hvad angår livskvalitet og
levetid.
• Hvordan får vi mistanke om hjerteinsufficiens?
• Udredning før henvisning til kardiologisk afdeling
• Hvad omfatter udredning hos kardiolog?
• Hvad er optimal medicinsk behandling af
hjerteinsufficiens?
• Hvad vil man opnå med ICD og biventrikulær pacemaker
• Hvordan organiseres håndtering af denne patientgruppe i
almen praksis?

Undervisningen er kliniknær således at rådene umiddelbart kan implementeres i praksis. Emnerne er:
1)Hjertebanken, 2)Andenød og 3)Mavesmerter
Kurset kan med fordel tages sammen med kursus 201 som
handler om: 1)Diarre, 2)Nedtrykthed, 3)Hallucinationer
og 4)Stigende kreatinin.

216

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

217

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
JACOB RAUNSØ
OVERLÆGE

UNDERVISER:
OLE WENDELBOE NIELSEN
OVERLÆGE, LEKTOR

LOTTE FYNNE
OVERLÆGE

KURSUSLEDER:
BO CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR

KURSUSLEDER:
MOGENS VESTERGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

218 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

218 T Børneneurologi i almen praksis

UNDERVISERE:
LISELOTTE SKOV
OVERLÆGE, DR. MED.

Den praktiserende læge ser mange børn i en travl dagligdag og har kun kort tid til at
lave en neurologisk vurdering. Hvad skal vi nå at fokusere på?

NANETTE MOL DEBES
AFDELINGSLÆGE, PH.D.

På dette kursus gennemgås den neurologiske undersøgelse af børn. Ved brug af cases
når vi igennem børneneurologien og emner som bevægeforstyrrelser hos børn, hyppige og mere sjældne diagnoser som Tourettes syndrom og PANS/PANDAS.

KURSUSLEDER:
LAURA LUNDBY
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

38

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Tirsdag den 13. november 2018
219 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

LÆGEDAGE

219 T Columna hele vejen

UNDERVISERE:
MARTIN BACH JENSEN
PROFESSOR, INSTITUTLEDER,
PRAKTISERENDE LÆGE

Et kursus i ryggens lidelser med fokus på de mest almindelige lidelser, krydret
med patientcases, den gode rygundersøgelse og forslag til øvelser, patienten kan
få med hjem.

JENS LYKKEGAARD OLESEN
PROFESSOR, PH.D., PRIVATPRAKTISERENDE
REUMATOLOG OG IDRÆTSLÆGE

Der vil blive stillet skarpt på red flags og de seneste guidelines vil blive gennemgået og diskuteret.

KURSUSLEDER:
JØRGEN BUCH
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Formålet med kurset er at øge din viden om diagnosticering, behandling og evt.
viderehenvisning af ryggens lidelser og symptomer.
Undervisningen vil skifte mellem cases fra almen praksis og teori, og der lægges
stor vægt på dialog. Der vil blive vist forslag til undersøgelsesteknik og øvelser,
men rammerne for kurset tillader ikke, at man selv er aktiv.

220 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
MARIANNE SIERSBÆK
KOORDINERENDE OG LÆGEFAGLIG
ANSVARLIG, NORD-KAP,
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
JANNIK FALHOF
KVALITETSKONSULENT, MIDTKRAFT,
KLYNGEKOORDINATOR
PALLE MARK CHRISTENSEN
KVALITETSKONSULENT, KEU-SYD,
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
MARIANNE ROSENDAL
KVALITETSKONSULENT, KEU-SYD
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

Læs mere på: plo-e.dk

220 T Klynger – fra idé til virkelighed

Klyngerne er skudt i gang, og vi har et mål om, at de som faglige fællesskaber
skal bidrage til kvalitetsudviklingen ud i de enkelte praksis med udgangspunkt i
egne kvalitetsdata. Men hvordan når vi i mål? Det er der aktuelt kun rettesnore
for i overenskomsten, og vi vil på dette kursus kaste et blik på:
• Hvad der konkret er beskrevet om klyngearbejdet i overenskomsten:
Hvad forventes, hvad er mulighederne, og hvor er udfordringerne?
• Aktuel status: Hvordan ser det ud med det nationale kvalitetsprogram for
almen praksis (KiAP)? Hvordan ser det ud i din klynge?
• De første lokale tilbud: Hvordan støtter kvalitetsenhederne for almen praksis
op om klyngearbejdet? Vi ser på konkrete eksempler fra nord til syd
• Et eksempel på klyngeopstart: Hvordan har det været at starte arbejdet op i
en klynge? Erfaringer og tanker om det videre kvalitetsarbejde.
Undervisningen vil veksle mellem korte oplæg, drøftelser i mindre grupper og
dialog i plenum, således at såvel undervisernes viden og deltagernes erfaringer
bringes i spil.
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221 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
ANNONCERES PÅ LÆGEDAGESITET
KURSUSLEDER:
JETTE DAM-HANSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

221 T Lægejura i forhold til IGVH,
fremtidsfuldmagt og tvang i somatikken
Der kommer hele tiden ny lovgivning og nye bekendtgørelser, som har indflydelse på vores daglige arbejde med patienterne. Stoffet er ofte vanskeligt at forholde sig til for læger – og i nogen tilfælde opleves reglerne fjernt fra den kliniske
virkelighed. For mange har den juridiske opdatering det med at komme efter
den strengt fag-faglige opdatering. Vi er mange, der fortsat bøvler med at forstå
vores pligter i forhold til reglerne om nej til genoplivning – IGVH.
Der er desuden kommet ny lovgivning om anvendelsen af tvang i somatikken
overfor varigt inhabile samt ny lovgivning om borgernes mulighed for at afgive
fremtidsfuldmagt. Kom og bliv opdateret i juraen og lægens rolle på disse områder og deltag i diskussionen af, hvordan vi får gjort paragrafferne operationelle.

222 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
ASTRID HØJGAARD
LEDENDE OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
JOACHIM NØRMARK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

222 T ...og hvordan med sexlivet, Jensen...?...
Seksualitet er en central del af befolkningens selvrapporterede livskvalitet og
hver tiende voksne har oplevet seksuel dysfunktion indenfor det seneste år.
Seksualitet påvirker sundhed og livsstil i en positiv retning, så hvad venter vi
på...?
Læger har generelt en stor berøringsangst, når det handler om patienternes seksualitet, men når kronikere, der har talt seksualitet med deres læge, er bedre til
at håndtere deres sygdom, bør vi som læger også blive bedre til at tale om det.
På kurset vil vi diskutere seksualitetens normalbegreber, seksualitet hos kronikere, unge og ældre, seksuelle problemer forårsaget af medicin samt de hyppigste
seksuelle dysfunktioner (impotens, dyspareuni).

223 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

223 T Ultralyd i almen praksis – for øvede

UNDERVISERE:
OLE GRAUMANN
FORSKNINGSANSVARLIG OVERLÆGE, PH.D.

Dette kursus henvender sig til læger, som har erfaring med ultralyd – og i særdeleshed erfaring med brug af ultralyd i almen praksis.

SØREN KÆSELER ANDERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Du kan forvente at blive præsenteret for nye og mere avancerede scanningsområder, som kan være relevante i almen praksis. Der vil være indlæg fra både
specialister og litteraturen samt demo og hands-on træning af disse mere avancerede scanninger.

THOMAS LØKKEGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
TROELS MENGEL-JØRGENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
CAMILLA AAKJÆR ANDERSEN
LÆGE, PH.D.-STUDERENDE

40

Med udgangspunkt i deltagernes erfaringer lægges der op til en åben diskussion
af: Hvilke scanninger, der er relevante i almen praksis? Hvad ultralyd gør ved
almen medicin? Hvilke faldgruber man skal være opmærksom på? – og hvordan disse undgås?
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224

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
KRISTIAN KOFOED
OVERLÆGE, PH.D., KLINISK LEKTOR
KURSUSLEDER:
MORTEN HOVGAARD-SVEEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

225 T

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
HENRIK OVESEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
THOMAS GREIBE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
MORTEN BONDO CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
SENIORFORSKER, PH.D.

224

LÆGEDAGE

Dermatologi i almen praksis

Fokus er på almindelige hudlidelser, der bringer patienten til lægen. Hvordan
kan konsultationssygeplejersken være med i diagnosticering og behandling ved
akutte tilstande samt lave planlagte kontroller ved kroniske tilstande?
• Atopi og allergi
• Kroniske hudtilstande – hvordan opfølgning?
• Virale udslæt – er barnet vaccineret?
• Infektioner – hvornår pode og hvilken behandling?
• Hormoncreme – hvad vælger jeg og hvornår?
• Hudkræft? – hvad nu?
• Hudmanifestationer ved systemiske sygdomme
• Neglesvamp – hvornår og hvilken behandling?

225 T WebPatient – kom godt i gang
WebPatient er et internetbaseret informationssystem til formidling og deling af
oplysninger mellem patient, praktiserende læge og andre parter, som samarbejder
om patientens helbred. I WebPatient kan patienten indberette, se og følge sine hjemmemålinger fx blodtryk, blodsukker, vægt mv. eller udfylde skemaer om fx stress
eller depression.
Via WebReq aktiveres og bestilles WebPatient på siden, hvor du også bestiller blodprøver. Patienten modtager en mail og/eller SMS med link til information og skema.
På kurset gennemgås muligheder, og systemet læres ved at prøve det online.
Der er en pc pr. to kursusdeltagere.

226 T

FÆLLESKURSUS

14:00 - 17:00

UNDERVISERE:
BENT KRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
GERDA NIELSEN
SYGEPLEJERSKE
KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

226 T Alkoholisme: Hvad kan, skal og vil vi?
Alkoholmisbrug er et rigtigt stort problem for mange i Danmark. Vi møder mange
patienter, hvor det er svært at finde ud af, hvordan vi allerbedst kan hjælpe dem.
Problemet er, at vi ikke rigtig ved, hvordan vi skal håndtere denne patientgruppe. Vi
savner viden og metodik. Nogle tænker, at det er en håbløs og tidskrævende opgave, som ikke skal prioriteres – vi tænker, at almen praksis er den helt rigtige indgang
for at tage problemet op med henblik på såvel en individuel indsats, som en videre
visitering til de andre tilbud i det sammenhængende sundhedsvæsen.
På kurset vil vi forsøge at afdække problematikken, og få nogle redskaber til, hvordan vi kan gribe det an. Vi vil gennemgå:
• Alkoholens virkemåde, udbredelse og skadevirkninger
• Alkoholbehandling
• Opsporing af alkoholikere.
Du modtager bl.a. en model til implementering i praksis og herunder fokus på
kommunikationsvanskeligheder og perspektivering/håndtering af modstand.
Vi vil gerne anspore til, at man i klinikkerne tager stilling til udfordringerne, så der
er fælles holdning mellem læger og praksispersonale.

Læs mere på: plo-e.dk
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227 T

PERSONALEKURSUS

14:00 - 17:00

UNDERVISER:
JESPER BRANDT ANDERSEN
SPECIALLÆGE I PÆDIATRI
KURSUSLEDER:
SUSANNE MALMSTRØM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

227 T

De syge børn i praksis

Der er ingen af os, der er kommet igennem barndommen uden sygdom. Sådan
er det også for børn i dag. Meget ofte giver det anledning til bekymring hos
forældrene, der kontakter den alment praktiserende læge med en forventning
om at få en tid samme dag.
Du vil på kurset lære om, hvilke symptomer det er vigtigt at spørge ind til.
Hvordan rådgiver du og vejleder forældrene på den bedst mulige måde?
• Hvem skal ses hurtigt, og hvem kan vente til i morgen?
• Kurset vil have fokus på infektionssygdomme, mavesmerter og udslæt.
Kurset tager udgangspunkt i oplæg fra underviser og spørgsmål fra deltagerne.

228 T

SEKRETÆRKURSUS

14:00 - 17:00

UNDERVISER:
TINA HEROLD-SCHOU
FARMAKONOM
KURSUSLEDER:
LISA PIONTEK
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

228 T Godt at vide om medicin

• Hvordan du får mest muligt ud af den viden, du kan finde på medicin.dk i
forhold til recept fornyelser og medicinhåndtering?
• Hvad betyder compliance og patientinddragelse i forhold til medicin?
• Hvad gør man, hvis en dosis antibiotika springes over?
• Hvordan optages lægemidler?
• Hvilke administrationsformer på lægemidler findes og hvilken betydning kan
det have for, hvordan de skal indtages og bliver optaget i kroppen?
• Hvad er halveringstid, tolerance og afhængighed?
• Hvorfor skifter medicinpriserne og hvordan er tilskudsreglerne?
Kurset henvender sig til personalet, der håndterer receptfornyelser og har kontakt til patienten vedrørende medicin i det daglige.
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230 TSE

LÆGEKURSUS

9:00 - 17:00

UNDERVISERE:
KIRSTEN VINDING
SPECIALLÆGE I INTERN MEDICIN, MPM,
OVERLÆGE
JESPER ANKER ANDERSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
KURSUSLEDER:
ANE JØRGENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

230 T SE Den ældre patient
Dette kursus hører under Systematisk Efteruddannelse og er identisk med kursus
340 T SE
De ældre patienter er en hastigt voksende gruppe. Det giver store udfordringer for
det nære sundhedsvæsen, ikke mindst for almen praksis.
Undervisningen vil omhandle faglige vinkler: Diagnosticering, funktionsevnevurdering, behandling og generel lægefaglig omsorg for vores gamle patienter.
Udgangspunktet er svækkede ældre patienter præget af multimorbiditet og følgende
multimedicinering, funktionstab med faldtendens, men også kognitive vanskeligheder, udredning af den delirøse patient og diagnostik af demens.
Vi tager udgangspunkt i sygehistorier fra “den virkelige verden”, der er relevante
for almen praksis. Formen er vekslende mellem katedral undervisning og diskussioner i plenum og gruppearbejde. Målet er, at du går hjem med friske, brugbare
værktøjer.
Vi vil bl.a. komme ind på følgende:
• Normal aldring
• Betydningen af funktionsevnevurdering
• En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
• Medicinering af ældre
• Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fald, delir, demens,
obstipation m.m.
• Tilrettelæggelse af arbejdet med gamle i almen praksis, opsøgende hjemmebesøg
og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning.

Læs mere på: plo-e.dk
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301

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

301

LÆGEDAGE

Faglighed, fællesskab og trivsel: Sammen 			
skal vi styrke almen praksis og trives derved

UNDERVISERE:
SØREN BROSTRØM
DIREKTØR FOR SUNDHEDSSTYRELSEN

Et af formålene med klyngerne i OK 18 er at styrke fagligheden, fællesskabet og
trivslen i almen praksis.

ANDERS SENECA
DOGMEKOMPAGNIET

Vi vil forsøge at stille skarpt på alle tre elementer:
- Faglighed: Hvem definerer den? Hvad er faglighed for os, og hvad forventer
samfundet (og patienterne) af os? Fagligheden skal have fokus på kerneopgaven! - men hvilken kerneopgave? Er det patienten, der bestemmer kerneopgaven; er det os med vores kendskab til patienten og sundhedsvæsenet, eller er
det systemet, der i sidste ende reelt definerer kerneopgaven?

HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN
ETNOLOG, LEDER AF SYDPOL
LARS SKOVFOGED NIELSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
GUNVER LILLEVANG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, MEDLEM
AF PLO’S BESTYRELSE
KURSUSLEDER:
ROAR MAAGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

- Fællesskab: Det kit, der får dagligdagen til at hænge sammen! Får vi med
klyngerne det bedste af de forskellige praksisformer? Kom og lær af det fællesskab, som allerede er etableret i fx Frederikshavn!
- Trivsel: Hænger faglighed og trivsel sammen? Giver styrket faglighed bedre
trivsel? Vi drager omsorg for vores patienters trivsel - det bør vi også gøre for
vores egen og kollegernes trivsel.
Du vil møde 5 skarpe oplægsholdere, som dels giver os inspiration udefra og
dels er fra vores egen sektor. De vil alle indgå i en livlig debat med jer deltagere.

302

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
PEDER REISTAD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
BIRTHE NYGAARD
ENDOKRINOLOG
KURSUSLEDER:
JETTE KOLDING KRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

302

Thyreoideasygdomme
i almen praksis

Thyreoidealidelser i form af struma, hypo- og hyperthyreose er hyppigt forekomne
kliniske problemstillinger, der kan give anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol og behandling i almen praksis.
Vi møder ofte forventninger fra patienter om alternative behandlingsformer. Hvad
sker der, når vi giver efter for patienternes pres og træder ud af det faglige fællesskab?
Derudover er der i stigende grad fokus på thyreoideahormonernes betydning i forhold
til infertilitetsbehandling og graviditet.
Undervisningen vil tage udgangspunkt i DSAMs vejledning om thyreoidealidelser.
Der deltager en endokrinolog til dialog om sektor-overgangen og til at belyse ambulatoriets tilgang.
Vi arbejder case-baseret og der vil være aktiv deltagerinvolvering undervejs bl.a. med
elektronisk afstemning (via mobiltelefonen) om dagligdagens kliniske spørgsmål. Der
vil være mulighed for spørgsmål og uddybende diskussioner.

Læs mere på: plo-e.dk
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304 T ADHD i almen praksis

303 T Attester anno 2018
– en opdatering
De fleste læger opfatter diagnostik og behandling som den
primære lægerolle, men attester fylder en hel del i hverdagen
i almen praksis. Patienterne og det omgivende samfund har
brug for vores lægefaglighed til at forstå, hvad sygdomme
betyder i det enkelte tilfælde. Det er her attesterne kommer
ind.
Der sker i disse år en hel del på attestområdet med flere nye
attester og ændrede arbejdsgange. Erfaringsmæssigt giver øget
viden og diskussion af vores rolle som attest-udstedere bedre
forudsætninger for arbejdet og øger tilfredsheden – måske
ligefrem arbejdsglæden.
• Få tips og tricks til både nye og gamle attester
• Forstå attesternes rolle
• Få besvaret dine spørgsmål og undgå de værste faldgruber.
Kort sagt: Kom og bliv opdateret og deltag i diskussionen.
Hovedvægten vil blive lagt på de nyeste attester med aktiv
deltagelse fra kursisterne.

303 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

ADHD kommer til udtryk på mange forskellige måder alt
efter alder, køn, psykosocial belastning og det miljø, den
enkelte befinder sig i. Desuden er det meget hyppigt forbundet
med andre psykiske eller somatiske tilstande, som komplicerer
billedet.
Der er gode behandlingsmuligheder, både medicinsk og
non-farmakologisk, hvorfor tilstanden er vigtig at spotte.
Fremover skal vi i praksis overtage behandlingen af flere
patienter med ADHD efter afslutning fra psykiatrien, hvorfor
det er vigtigt at kende behandlingsprincipperne.
På kurset vil vi tage udgangspunkt i cases fra hverdagen og
komme ind på:
• Hvordan spotter jeg patienten med ADHD?
• Hvordan udredes ADHD i almen praksis?
• Hvad er differentialdiagnoserne?
• Hvordan håndteres ADHD i kombination med andre
psykiske lidelser og/eller misbrug?
• Hvordan behandles ADHD, og hvordan håndteres
opfølgningen i almen praksis?

304 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
KIRSTEN HORSTEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

UNDERVISER:
JETTE LABIANCA
PRAKTISERENDE SPECIALLÆGE I PSYKIATRI

PER FRAULUND SØRENSEN
JURIST, CHEFKONSULENT LÆGEFORENINGEN

TINE HOUMANN
LEKTOR, OVERLÆGE,
BØRNE- OG UNGEPSYKIATER

KURSUSLEDER:
JETTE DAM-HANSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
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KURSUSLEDER:
SØREN PRINS
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR
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305 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

LÆGEDAGE

305 T Lange medicinlister – så stop dog!

UNDERVISERE:
LENE REUTHER
OVERLÆGE

Vi sidder med dem hver dag, de lange medicinlister – og tænker: Så stop dog!
Men hvordan får vi ryddet op i de lange medicinlister i en travl hverdag?

JENS-ULRIK ROSHOLM
OVERLÆGE, PH.D.

På kurset gennemgås nogle lav-praktiske værktøjer til medicingennemgang, som
med garanti vil kunne bruges i praksis af både læger og personale. Ligeledes
gives inspiration til, hvordan du kan organisere arbejdet med at få gennemgået
patienternes medicinlister på en systematisk måde.

KURSUSLEDER:
PALLE MARK CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Kurset vil basere sig på cases fra hverdagen i almen praksis.

306 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
ANITA MINK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
ANNA MURPHY
JURIST MED SPECIALE I SUNDHEDSRET
KURSUSLEDER:
ANITA MINK
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

306 T Praktisk og faglig tilgang til
behandlingsfravalg – der er juridisk korrekt
Vejledningen fra 2014 om fravalg af livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg uden for hospital, blev skrevet for at danne ramme om de fravalg, som er nødvendige i en tid, hvor befolkningen bliver ældre og ældre, samtidig med at der gives flere
og flere behandlingsmuligheder og for at optimere mulighederne for borgerens ønsker
til den sidste tid. Vejledningen er skrevet i et kompliceret juridisk sprog, der har givet
anledning til en del misforståelser.
Kurset vil være en praktisk og faglig relevant gennemgang af området, understøttet
af den jura, der ligger bag. Behandlingsfravalg er en proces, som lægen skal være med
til at sætte i gang, når patienten nærmer sig livets afslutning. Men borgeren kan selv
via selvbestemmelsesretten fravælge en behandling også selvom den lægefagligt er
skønnet relevant.
Vi gennemgår selvbestemmelsesretten og hvordan den kan inddrages i den lægefaglige
beslutning, betydningen af en aktuel situation og varighed af denne, beslutninger hos
inhabile og inddragelse af pårørende, samt lægens pligter og samarbejdet med det
sygeplejefaglige personale. Kurset vil give dig det juridiske fundament for behandlingsfravalg i hverdagen.

Læs mere på: plo-e.dk
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307

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

307

Psoriasis – mere end en hudsygdom?

UNDERVISER:
LARS IVERSEN
KLINISK PROFESSOR

Er psoriasis en systemisk sygdom? – og kræver det noget nyt og andet af den
praktiserende læge? Hvad med co-morbiditet og monitorering af dette?

KURSUSLEDER:
BERIT ENGGAARD KAAE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Hør om dette og bliv desuden klogere på diagnostisering, differentialdiagnoser og nyere behandlingsprincipper af en gammelkendt sygdom med nye
perspektiver.

308 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
CHRISTINA GERLACH ØGARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.
DORTE HØJ DROSTRUP
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
CHRISTINA GERLACH ØGARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.

308 T Bliv bedre til at benytte de digitale medier
i klinikken
Din kliniks hjemmeside bliver brugt som indgangsport, når patienten bestiller medicin, tid
eller skriver en mail. Kunne du måske bruge den mere effektivt, både i konsultationen og
i telefonen, så du gør det nemmere for dig selv og patienten? 64% af danskere over 12 år
bruger facebook dagligt. Har du overvejet en facebook-profil i klinikken? Der er mange
fordele, og du kan nå ud til mange med dine budskaber.
På kurset vil vi komme ind på følgende:
• Ideer til, hvad du kan lægge ud på klinikkens digitale medier – information om sundhed
og sygdom, øvelsesvideoer, instruktion i brug af inhalatorer, information af vanedannen
de medicin, kommunens sundhedstilbud og meget mere
• Facebook i klinikken – fordele og ulemper
• Hvor finder du billeder, som du kan bruge gratis?
• Hvordan kan du hurtigt opdatere din hjemmeside?
• Sundheds-apps.
Få tips, tricks og gode ideer. Noget af tiden arbejder vi med computere.
Niveau: Begynder til moderat øvet.
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FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30
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309 T Få optimeret din kliniks faglige fællesskab
– få en praksismanager

UNDERVISER:
JEANETTE OXHOLM
PRAKSISMANAGER

De kommende år er fyldt med nye og spændende udfordringer for almen
praksis!

KURSUSLEDER:
KLAUS ØSTERGAARD-NIELSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Almen praksis får en tiltagende nøglerolle i at sikre sammenhænge i sundhedsvæsenet. Vi skal være tovholder for vores patienter og være en endnu tættere
sparringspartner for sygehuse og kommuner. Det vil kræve yderligere fokus på,
at vores egne små virksomheder er ledet og drevet optimalt, således at vi ikke
bliver yderligere belastet af de mange nye udfordringer. Derfor må vi uddelegere
flere af vores administrative og ledelsesmæssige opgaver, så vi får tid og overskud til de tværsektorielle og koordinerende opgaver som venter.
Kurset vil omhandle ledelse, omstruktureringer, opgaveglidning, økonomioptimering, trivsel og arbejdsglæde i praksis – med vores egen praksis som reference.
Med en praksismanager vil din praksis være klar til de nye opgaver – og din
trivsel, arbejdsglæde og overskud til både patienterne og det tværsektorielle
arbejde, vil blive forøget.

310 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
ANETTE SKRIVER
KLINISK PSYKOLOG
KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

310 T	Et liv i balance
Selv om vi i vores del af verden har fine muligheder for et godt liv, så bøvler vi!
Det gælder vores patienter og det gælder os, der arbejder med at hjælpe. Vi ser
et stigende antal mennesker med komplekse symptomer, der peger på, at vi netop kæmper med at håndtere livet. Når vi gør det, lader vi “kroppen betale regningen”. Med et teoretisk udgangspunkt gives strategier og praktiske løsninger
på, hvordan man kan påvirke og støtte patienten i at håndtere udfordringerne i
livet hensigtsmæssigt, og hvordan man selv kan ændre på egne uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.
Kurset vil give:
• Indsigt i psykologisk teori og viden vedrørende mekanismer, der kan forklare,
hvorfor livet på trods af gode grundvilkår bliver så kompliceret
• Viden, som kan give forståelse for patientens egne og ansattes problemer med
at balancere livet.
Vi skal lære at håndtere modstand og tåle frustrationer uden at ty til overspringshandlinger, dulmeadfærd eller blive stressede og nedslidte. Kurset
foreslår, hvordan man selv kan styre sit liv igennem de storme, livet byder på og
fastholde balance og retning mod et bæredygtigt og værdifuldt liv, som man får
til at hænge sammen med både lidelse og lykke, det svære og det nemme. Med
andre ord - et liv med det hele.

Læs mere på: plo-e.dk
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311 T

Personalet som patientens
underviser

Kurset vil give dig ny viden, ideer og metoder til at vejlede
dine patienter med kroniske lidelser.
Med afsæt i dit daglige møde med patienten, vil du gennem dette kursus blive præsenteret for, og arbejde med,
begreber inden for vejledning, motivation og kommunikation. Hvordan kan vi i vores samtale med patienten
blive bedre til at inddrage deres viden, ressourcer og
livsbetingelser?
Vi vil på kurset komme ind på modstand og barrierer mod
læring og forandring, samt følelsers betydning for læring.
Kurset vil give dig kendskab til læring, og du vil få inspiration og konkrete redskaber til vejledningen af patienten
med kroniske lidelser.

312 T S utur, lim og strips
– behandling af akutte sår
I almen praksis møder vi ofte patienter med akutte skader.
Kan vi hjælpe disse patienter med vurdering og behandling af flænger og småskader på huden?
Kurset består af et teoretisk oplæg om hudens anatomi og
fysiologi, hygiejne ved sårskader, vaccination, lokalbedøvelse, suturering, limning, strip og forbindinger.
Der vil være praktiske øvelser med anlæggelse af
lokalanalgesi, suturering, limning og strips.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale,
der har selvstændige konsultationer med patienter med
akutte sår.

På kurset vil indgå gruppearbejde.

311 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:30

312 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
JANNIE THAYSEN ELLEKJÆR LAURSEN
PH.D., MA, RN, PROJEKTSYGEPLEJERSKE

UNDERVISER:
DORTE LUND HANSEN
BEHANDLER- OG AKUTSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
ANNE-MARIE LYNGBYE
BEHANDLER- OG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

313 T

SEKRETÆRKURSUS

9:00 – 17:00

UNDERVISERE:
MADS STRØYER ANDERSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
LISA PIONTEK
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE
KURSUSLEDER:
LISA PIONTEK
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

313 T Hjertet, blodtryk og EKG

På kurset kommer vi ind på:
• Hvordan er hjertets anatomi og fysiologi?
• Hvordan opdager vi de mest almindelige hjertelidelser?
• Hvordan måler vi blodtryk manuelt og elektronisk?
• Hvad er der af faldgruber og fejlkilder?
• Måling i konsultationen, hjemme og ved døgnmåling
• Hvordan tolker vi det?
• Hvordan placeres elektroderne, når vi tager EKG?
• Hvordan aflæses et EKG?
• Hvilke fejlkilder og alarmsignaler kan der være?
Vi vil veksle mellem oplæg, cases og praktiske øvelser.
Kurset henvender sig til den erfarne sekretær, som udfører lægeunderstøttende
opgaver.

50

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Onsdag den 14. november 2018
314

Menopause, klimakterie og
hormonterapi

Hormonterapi i klimakteriet og efter naturlig menopause
handler primært om symptomlindring og livskvalitet.
Klimakteriet er ikke en sygdom, og ikke alle kvinder oplever
symptomgivende gener.
• Skal vi så overhovedet behandle?
• Hvis vi skal behandle, hvordan gør vi det bedst?
• Hvad er indikationer, fordele og potentielle risici?
• Hvad er forskellen på hormonterapi og hormonsubstitution?
• Hvad med planteøstrogener?
• Hjælper livsstilsomlægninger?
Få svar på spørgsmålene og måske lidt til. Kursusformen er
oplæg med cases og deltagerinvolvering.

314

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
ANETTE TØNNES PETERSEN
OVERLÆGE, EKSTERN KLINISK LEKTOR
KURSUSLEDER:
BERIT ENGGAARD KAAE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

LÆGEDAGE

315

Patientklager
– hvordan undgår vi dem?

Langt de fleste praktiserende læger vil opleve at få en klagesag.
Hvordan undgår vi dem både for vores egen og vores patienters skyld. Kurset vil have fokus på faldgruberne i dit daglige
arbejde. Der vil blive gennemgået relevante cases fra juridisk
sekretariat. Hvordan kan Lægeforeningen hjælpe, hvis du
alligevel får en klagesag?
Følgende vil blive gennemgået:
• Omfanget af din tavshedspligt
• Hvordan håndterer du underretningspligt?
• Hvad gør du, hvis politiet henvender sig?
• Hvad gør du, når patientens advokat anmoder om
aktindsigt?
• Hvad gør du, hvis han/hun bliver indkaldt som vidne?
• Hvad gør du, når en forælder ønsker aktindsigt i barnets
journal eller en pårørende anmoder om aktindsigt i en afdød
patients journal?

315

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
JETTE DAM-HANSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, MEDLEM AF
LÆGEANSVARSUDVALGET
PER FRAULUND SØRENSEN
JURIST, CHEFKONSULENT LÆGEFORENINGEN
KURSUSLEDER:
RIKKE KRISTOFFERSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

316 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
METTE MØLLER HANDRUP
AFDELINGSLÆGE

316 T Zebra eller hest?
Kan man være 1,60 meter og have Marfan? Kan man have normal hud og
samtidig have Neurofibromatose? Hvor mange Klinefelter overser vi? Gør vi det
i det hele taget godt nok i forhold til sjældne sygdomme?

KIRSTINE STOCHHOLM KRAG
AFDELINGSLÆGE

Hvordan kan du bedre spotte zebraen mellem alle hestene?

KURSUSLEDER:
DORTE NAVNTOFT
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Bliv klogere på flere af de sjældne sygdomme fx Marfan, Neurofibromatose,
Turner, Klinefelter, Osteogenesis imperfecta, Prader Willi og Tuberøs sclerose.

Læs mere på: plo-e.dk
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317 T

Fremtidens digitale praksis
– hvor er vi på vej hen?

Almen praksis i Danmark har længe været førende i
brugen af IT. Vi anvender IT hver eneste dag og oplever, at
området er i en endeløs udvikling – på godt og ondt.
Hvad er det for nogle opgaver, der rammer os, hvem har
indflydelse, hvad er det der ønskes fra almen praksis og
hvordan udvikler vi løsninger – som både løser opgaven,
hjælper patient og læge og ikke mindst hvor hurtigt kan
det gå? Kan vi følge med, giver det mening, hvordan får
man indflydelse, og hvad er den enkelte læges rolle?
Vi opdaterer landkortet over IT-udviklingen i almen praksis med fokus på de nye tiltag – hvor peger pilen hen.
Ud fra dine ønsker belyser vi med cases nogle aktuelle
temaer og samler op på, hvad PLOs IT- og Dataudvalg
kan tage med i deres videre arbejde.

317 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

318 T Tendinopatierne
– de smertefulde sener
Mange konsultationer handler om smerter fra en sene
(de såkaldte tendinopatier, fx achilles tendinopathy eller
fasciitis plantaris). Rigtig mange af disse patienter kan
undersøges og behandles i almen praksis via simple råd
og øvelser, som patienten selv kan udføre i hjemmet. Men
hvad gør vi, når det ikke går som forventet, og hvem skal
vi henvise videre til?
På kurset gennemgår vi baggrunden for senesmerter og
hvordan vi via anamnese og undersøgelse kan komme
diagnosen og behandlingen nærmere.
Der bliver instrueret i undersøgelsesteknikker, relevante råd og øvelser til behandling, og vi kommer ind på,
hvornår der er indikation for billeddiagnostik og henvisning. Kurset veksler mellem teori og øvelser med høj
deltageraktivitet.

318 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
JØRGEN GRANBORG
TALSMAND FOR IT LEVERANDØRSAMMENSLUTNINGEN

UNDERVISERE:
MICHAEL SKOVDAL RATHLEFF
SENIORFORSKER, FYSIOTERAPEUT

MARTIN BAGGER BRANDT
CHEFKONSULENT PLO

JENS LYKKEGAARD OLESEN
REUMATOLOG, LEKTOR, PH.D.

KURSUSLEDER:
NIELS ULRICH HOLM
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, NÆSTFORMAND PLO

KURSUSLEDER:
ANNETTE ENGSIG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR

319 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
ALEXANDER TETZLAFF
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
HENRIETTE HØJSTEEN
FORSTANDER
DORTHE RODIAN ARLETH
CHEFKONSULENT PLO
KURSUSLEDER:
PALLE MARK CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
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319 T Plejehjemslæge
Hands-on kursus om det at være plejehjemslæge.
Kom og få ideer til samarbejde med dit plejehjem. Du vil få en lav-praktisk,
klinisk relevant tilgang til begrebet ”plejehjemslæge”. Du vil høre eksempler på,
hvordan praktiserende læger har organiseret arbejdet samt hvad et plejehjem
kunne have af ønsker og behov.
Du vil få mulighed for at stille spørgsmål om, hvad overenskomsten giver af
muligheder og begrænsninger.

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Onsdag den 14. november 2018
320 T Fra borger
til svært dement patient

321

I takt med at der kommer flere og flere ældre, kommer demens
også til at fylde mere og mere i almen praksis. Det medfører
store udfordringer for hele sundhedsvæsenet – ikke mindst
almen praksis. Udfordringerne er såvel faglige, som organisatoriske – i egen klinik og med eksterne samarbejdspartnere.
Vi følger en patient fra diagnose til svært dement på plejehjem:
• Hvad betyder den medicinske behandling?
• Hvor længe skal man behandle?
• Hvordan kan vi ellers hjælpe den demente,
non-farmakologisk?
• Hvad gør vi, hvis den demente bliver udadreagerende,
urolig og hallucineret?
• Hvordan behandler vi øvrige adfærdsforstyrrelser hos
den demente?
Vi kommer også ind på komorbiditet og den deraf afledte
polyfarmaci. Undervisningen vil indeholde faglige indlæg og
cases fra hverdagen til at illustrere udfordringerne omkring
denne patientkategori.

320 T

LÆGEDAGE

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

Giv den gode samtale en
opgradering

Du opgraderer mange ting i dit liv: Dit TV-abonnement,
din bolig eller måske dit flysæde. Men hvornår har du
sidst opgraderet den gode samtale i klinikken?
Målet for enhver samtale er at lytte, selv blive hørt og forstået. Der sker en udveksling af budskaber, som kommunikeres mere eller mindre direkte. I konsultationen udmunder den gode samtale i en fælles accept, forståelse og plan,
der tilgodeser en ændring til fordel for patienten og det
fælles bedste. Det fælles bedste handler om at forebygge,
udrede og behandle sygdom og om at løfte sundheden og
trivslen for os alle.
Formålet er, at du får lejlighed til at identificere og dvæle
ved de positiv-psykologiske elementer af den gode samtale
samt ideer til at samtale på nye måder – også om svære
emner, og når der er dårlige vibrationer eller ulmende konfliktmateriale. Det gælder samtalen med kolleger indbyrdes i praksis, med samarbejdspartnere og naturligvis med
patienter.

321

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
FRANS BOCH WALDORFF
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
ASSISTERENDE FORSKNINGSLEDER, PROFESSOR

UNDERVISER:
JESPER BAY-HANSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, SPECIALIST I KLINISK SEXOLOGI,
FORFATTER

KURSUSLEDER:
SØREN PRINS
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR

KURSUSLEDER:
MICHALA EICH
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

322

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
OLE SNORGAARD
OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
JETTE KOLDING KRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

322

Farmakologisk behandling af
Type 2-diabetes

DSAM og Dansk Endokrinologisk Selskab udgiver sammen opdaterede guidelines
for den farmakologiske del af behandlingen af patienter med Type 2-diabetes – specielt med fokus på de antiglykæmiske farmaka.
Med den nye overenskomst skal patienterne behandles og kontrolleres længst
muligt i almen praksis. Ofte vil kontrolbesøg foregå hos praksispersonalet, så ikke
bare lægen, men også personalet, kan havde glæde af viden om den farmakologiske
behandling af denne patientgruppe.
Hvilke farmaka er første- og andetvalg i primærsektoren? Hvad er målet med
behandlingen? Bliv opdateret og få afklaret dine spørgsmål om fordele og ulemper
ved de nyeste farmaka.

Læs mere på: plo-e.dk
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323 T Kræftopfølgning
i almen praksis

324 T Få viden om hudlidelser

Kurset vil tage udgangspunkt i DSAM’s vejledning fra
2018: “Kræftopfølgning i almen praksis”.

Praksispersonale i almen praksis kan vejlede og rådgive inden for
mange dermatologiske emner, hvis de fagligt er godt klædt på.

Fokus vil være på, hvordan læger og personale i fællesskab
kan arbejde med at styrke kvaliteten af kræftopfølgningen
til gavn for kræftpatienterne og deres pårørende. Fokus er
også på at sikre fagligheden og dermed arbejdsglæden og
trivslen i almen praksis.

Du vil få opdateret din baggrundsviden om hudsygdomme,
hvilket vil bidrage til, at du kan vurdere patienter i forhold
til visitation hos lægen, lidt erfaring med hudsygdomme og
symptomer vil være en fordel, men ikke nødvendigt.

Der vil være korte oplæg med udgangspunkt i sygehistorier.
Det vil især være et arbejdende kursus, hvor du kommer til
at arbejde med organiseringen af kræftpatienternes forløb i
egen praksis.

323 T

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
HELLE IBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
METTE KJÆRGAARD NIELSEN
LÆGE, PH.D., POSTDOC
GITTE WITT
SEKRETÆR I ALMEN PRAKSIS
MONA PETERSEN
PATIENT
KURSUSLEDER:
HELLE IBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

325 T

PERSONALEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
JESPER LILLESØ
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
ANNE-MARIE LYNGBYE
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Du vil på dette kursus bl.a. lære noget om:
• Børneeksem
• Psoriasis
• Akne
• Hudkræft
• Modermærker og modermærkekræft
• Hudens infektioner inkl. vorter, herpes og bakterier
• Smørevejledninger inkl. brug af steroidcremer.
Kurset vil være en blanding af oplæg, herunder visning af konkrete eksempler på hudlidelser, samt mulighed for diskussion.

324 T

PERSONALEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
HENRIK SØLVSTEN
SPECIALLÆGE I DERMATOLOGI
KURSUSLEDER:
GITTE MAILANDT
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

325 T Ørelidelser for personalet

Ørelidelser for personalet – men patienterne kan også få det. Kom og lær om ørelidelser, så du kan blive en endnu bedre behandler af denne store gruppe i almen praksis.
Børnene får mellemørebetændelse og har ofte væske på ørerne i store dele af barndommen. Familierne er påvirkede med dårlig søvn og mistrivsel til følge. Hvordan
følger vi det i praksis, rådgiver og får sendt de rigtige børn til ørelægen mhp. dræn?
Få genopfrisket anatomi og lidt fysiologi, men primært håndteringen af ørelidelserne:
• Cerumenfjernelse
• Tympanometri
• Hørescreening
• Extern otit
• Sekretorisk og akut otitis media.
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326 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
GRY SENDEROVITZ
JORDEMODER
KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

326 T Gravide i praksis
Du vil på kurset blive undervist i hvordan man, i henhold til Sundhedsstyrelsens
retningslinjer for svangreomsorg, skal visitere de gravide i praksis. Vi gennemgår
svangre- og vandrejournalen. Du får viden om hvilke undersøgelser, der tilbydes alle
gravide og hvad du skal være opmærksom på i mødet med og visitationen af den
gravide. Der vil være fokus på den normale graviditet og hvilke faresignaler, vi skal
være opmærksomme på.
Efter kurset er du i stand til at udfylde svangre- og vandrejournal samt vurdere,
hvornår en graviditet kræver ekstra tiltag på grund af komplikationer eller andre
problemstillinger.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale, der har selvstændige
konsultationer med gravide.

330 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 17:00

UNDERVISERE:
BODIL ABILD JESPERSEN
OVERLÆGE
LOTTE BLICHER MØRK
SYGEHUSPRÆST
KURSUSLEDER:
ANNA WEIBULL
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

330 T SE Den døende patient
Dette kursus hører under systematisk efteruddannelse
At være læge for den døende patient er en væsentlig opgave i almen praksis. Vi møder
patienten og de pårørende før, under og efter sygdomsforløbet og er ofte involveret i
livets sidste fase og behandlingen terminalt.
Den palliative indsats er en tværfaglig opgave og på det medicinske område udvikler
viden og muligheder sig hurtigt. Organisatorisk er vi i en brydningstid, hvor stat,
regioner, kommuner og praktiserende læger alle har holdninger til, hvordan vi skaber
sammenhængende forløb. I den proces er den praktiserende læge den gennemgående
sundhedsperson, med mulighed for at sikre kontinuitet og kvalitet i behandlingen af
patienter og pårørende.
Formålet med kurset er:
• At sætte fokus på samtalen og de eksistentielle udfordringer
• At optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov i den
sidste del af livet
• At give redskaber til at organisere arbejdet i egen praksis
• At skabe godt samarbejde med de andre faggrupper i det basale palliative team og
med aktørerne i sekundær-sektoren.

Læs mere på: plo-e.dk
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340 TSE

LÆGEKURSUS

9:00 - 17:00

UNDERVISERE:
KIRSTEN VINDING
SPECIALLÆGE I INTERN MEDICIN, MPM,
OVERLÆGE
JESPER ANKER ANDERSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN
KURSUSLEDER:
ANE JØRGENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

340 T SE Den ældre patient
Dette kursus hører under Systematisk Efteruddannelse og er identisk med kursus
230 T SE
De ældre patienter er en hastigt voksende gruppe. Det giver store udfordringer for
det nære sundhedsvæsen, ikke mindst for almen praksis.
Undervisningen vil omhandle faglige vinkler: Diagnosticering, funktionsevnevurdering, behandling og generel lægefaglig omsorg for vores gamle patienter.
Udgangspunktet er svækkede ældre patienter præget af multimorbiditet og følgende
multimedicinering, funktionstab med faldtendens, men også kognitive vanskeligheder, udredning af den delirøse patient og diagnostik af demens.
Vi tager udgangspunkt i sygehistorier fra “den virkelige verden”, der er relevante
for almen praksis. Formen er vekslende mellem katedral undervisning og diskussioner i plenum og gruppearbejde. Målet er, at du går hjem med friske, brugbare
værktøjer.
Vi vil bl.a. komme ind på følgende:
• Normal aldring
• Betydningen af funktionsevnevurdering
• En differentieret tilgang til gruppen af gamle patienter i almen praksis
• Medicinering af ældre
• Konkrete strategier i forhold til udvalgte problemstillinger som fald, delir, demens,
obstipation m.m.
• Tilrettelæggelse af arbejdet med gamle i almen praksis, opsøgende hjemmebesøg
og opfølgende hjemmebesøg efter udskrivning.
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401

402

Cancerdiagnostik
i almen praksis

Almen medicinske speciallæger er eksperter i symptomer.
Venteværelserne “bugner” af patienter med symptomer
– oftest banale, men indimellem er symptomerne tegn på
alvorlig sygdom/cancer.
Hvordan fanger vi dem, der senere viser sig at være alvorligt syge?
Med udgangspunkt i den kliniske hverdag gennemgår
vi principper og udfordringer vedrørende udredning af
alvorlig sygdom/cancer. Du får tillige den nyeste faglige
viden om udredning af kræftpatienter på de diagnostiske
enheder.
Kurset veksler mellem faglige oplæg, cases og input fra salen.

401

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

Hudens tumorer
– diagnostik og behandling

På kurset kan du lære om:
• Diagnostik af de forskellige hudtumores udseende og
lokalisation
• Diagnosticering af benigne versus maligne hudtumores,
herunder gennemgang af basalcellecarcinomer, planocellulære carcinomer, maligne melanomer og diagnostik
ved anvendelse af dermaskop
• Forebyggelse af malignt melanom og hudkræft og lidt
om sollys
• Hvordan man fjerner de forskellige tumorer ved tangentiel excision, afklipning, curettage og simpel
excision. Disse små indgreb/håndgreb illustreres ved
billeder, patientcases og med små filmklip af
operationerne
• Forholdsregler for patienten? Plaster/bad/sport/sol?

402

UNDERVISERE:
PETER VEDSTED
PROFESSOR

UNDERVISER:
HENRIK SØLVSTEN
DERMATOLOG

METTE VILLADSEN
AFDELINGSLÆGE

KURSUSLEDER:
LOTTE WILLUMSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

KURSUSLEDER:
RIKKE PILEGAARD HANSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

403 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

403 T	Smerter i hofte, knæ og skulder
hos 45+ årige

UNDERVISERE:
JENS LYKKEGAARD OLESEN
PROFESSOR, PH.D., SPECIALLÆGE I
REUMATOLOGI OG IDRÆTSLÆGE

Mange patienter klager over smerter i skuldre, hofte eller knæ. Vi vil på kurset
gennemgå diagnostik og behandling af de hyppigste tilstande hos patienten over
45 – impingementsyndrom/rotator cuff lidelser og artrose i hofte og knæ.

DAVID HØYRUP CHRISTIANSEN
LEKTOR, PH.D., CAND.SCIENT.SAN.

På kurset gennemgår vi risikofaktorer, symptomer og undersøgelsesteknik. Vi
vil træne skulderundersøgelsesteknik og simple træningsøvelser for både skuldre, hofte og knæ.

KURSUSLEDER:
MARTIN BACH JENSEN
ALMENT PRAKTISEREDE LÆGE,
PROFESSOR, PH.D.

58

Desuden vil vi ud fra cases diskutere nogle udfordringer og dilemmaer ift.
udredning og behandling. På kurset inddrager vi de nationale kliniske retningslinjer på området.
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404 T Unge med ondt i ben, ryg
eller fod
Vi møder dem ofte. Børn eller unge der har fået ondt i
knæet, skinnebenet, foden, lysken – eller andre steder,
man kan overbelaste, når man er ung og dyrker sport.
Vi ved, at de sjældent er alvorligt syge, men skal selvfølgelig overveje de sygdomme, der skal have en anden
behandling.
Hvis vi diagnostiserer et overbelastningssymptom, skal
vi give de rigtige råd. Og vi skal først og fremmest give
patient og forældre tryghed ved, og mod til, at udføre den
rette aflastning og den rette træning med det rette tålmod.
Hvornår skal vi evt. henvise til yderligere undersøgelse?
På kurset kommer vi gennem de mest almindelige henvendelsesårsager. Du hører om undersøgelsesteknikker og
træner knæundersøgelse. Du bliver instrueret i øvelser, der
bruges som behandling, og får lov til at prøve selv. Du får
udleveret foldere, så du kan instruere barn/ung og forældre til selv at fortsætte med øvelserne derhjemme, blive
ved til generne er forsvundet, og dermed modvirke, at de
kommer igen.

404 T
UNDERVISERE:
MICHAEL SKOVDAL RATHLEFF
FYSIOTERAPEUT, LEKTOR
JANUS LAUST THOMSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PROFESSOR
KURSUSLEDER:
ANNETTE ENGSIG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Læs mere på: plo-e.dk
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405 T En narrativ tilgang til
arbejdet i almen praksis
At lytte til den enkelte patients unikke historie og inddrage
den i behandlingen, er helt centralt for arbejdet i almen
praksis, og er et grundlæggende element i den personcentrerede tilgang.
Narrativ betyder fortælling og en narrativ tilgang går kort
og godt ud på at lytte og spørge ind til patientens historie
og se mennesket bag diagnosen. Målet er blandt andet at
få en bedre forståelse for patientens univers, og i nogle
tilfælde være med til at forandre fortællingen, så patienten
får mere tro på sig selv og fremtiden og bliver bedre til at
mestre sin sygdom. Ofte vil historien også give en forståelse for, hvorfor en patient er blevet syg. 
I en tid præget af standardiseringer og ønsker om ensretning, er det vigtigt at vi husker ’arvesølvet’ i almen praksis: Det relationelle møde med et andet menneske. 
Kurset giver dig en større forståelse for, hvad narrativer
er og hvorfor arbejdet med historier – først og fremmest
patientens sygehistorie – er så vigtig. Vi giver også bud på,
hvordan man arbejder narrativt. 
Kurset vil foregå i en vekselvirkning mellem teoretiske
oplæg i plenum og cases.

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

405 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
LOTTE HVAS
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, DR.MED., FORSKNINGSKONSULENT
KURSUSLEDER:
GUNVER LILLEVANG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, MEDLEM AF PLO’S BESTYRELSE
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406 T Man dør af demens – den
dementes palliative behov
Man dør af demens og den demente patient og dennes
pårørende har palliative behov ligesom alle andre med uhelbredelig livstruende sygdom.
En patient med en demenssygdom lever i gennemsnit ca.
8 år efter at diagnosen er stillet, men det er ikke alment
kendt, at demens er en livsforkortende sygdom! Som læger
oplever vi ofte, at de pårørende efter dødsfaldet siger: Han
døde lige pludselig... Hvad døde han af?
Demens er flere forskellige sygdomme som ytrer sig forskelligt. Ved alle demensformer er patientens evne til at udtrykke sig skadet. De har et andet “sprog”, som vi skal lære at
tolke.
Hvordan kan vi forstå, om den demente patient har smerter
eller andre symptomer? Kan vi bruge medicin på samme
vis som til ikke-demente? Hvordan sikrer vi os, at patientens ønsker og behov respekteres – også når patienten ikke
længere kan udtrykke sig verbalt? Og hvordan hjælper vi
familie og sundhedspersonale med at forstå, hvad der sker?
Alt dette, og mere til, vil vi komme rundt om på kurset.
Kurset vil være interaktivt, casebaseret med inddragelse
af kursisternes egne erfaringer fra arbejdet med demente
patienter og deres familier.

406 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

407 T KOL – den varme kartoffel i
den nye overenskomst
På kurset vil du få viden om:
• Sygdomsmekanismer ved KOL og astma/KOL
• Hvordan lungefunktionsundersøgelser tolkes
• Hvordan du inddeler/stratificerer dine KOL-patienter.
Du vil blive opdateret på den medicinske behandling og
øvrige behandlingsmuligheder og -forløb (kommunale forløbsprogrammer, fysisk aktivitet, rygestop, vaccinationer
etc.). Du vil endvidere få et indblik i de nye forløbsplaner
for KOL og muligheden for at arbejde med organisering i
praksis i forhold til den nye overenskomst.
Man kan med fordel tilmelde flere fra samme klinik, for
på den måde at understøtte samarbejdet i omsorgen for
patienter med KOL samt få inspiration og redskaber til
implementering af gode rutiner i klinikken.
Kurset tager bl.a. udgangspunkt i DSAM’s opdaterede
KOL-vejledning. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til denne.
Kurset er delt op om formiddagen i ét hold for læger og ét
for personale. Om eftermiddagen samles de to kurser til
et, som handler om organiseringen af indsatsen i praksis.

407 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 17:00

UNDERVISER:
THOMAS GORLÉN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

UNDERVISERE:
TORGNY WILCKE
SPECIALLÆGE I LUNGEMEDICIN

KURSUSLEDER:
ANNA WEIBULL
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

HENRIK PRINDS RASMUSSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KVALITETSUDVIKLINGSKONSULENT
KURSUSLEDERE:
CHRISTIAN HEILMANN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
LISA PIONTEK
SYGEPLEJERSKE I ALMEN PRAKSIS

60

Lægedage den 12. – 16. november 2018

Torsdag den 15. november 2018
408 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
BENTE LANGDAHL
OVERLÆGE, PROFESSOR

LÆGEDAGE

408 T Osteoporose – set fra almen praksis
Med udgangspunkt i den praktiserendes læges hverdag ses på:

KURSUSLEDER:
PALLE MARK CHRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

• Osteoporose: Hvilke af vores patienter skal vi have fokus på og hvorfor?
• D-vitamin: Myter og fakta med praktiske eksempler fra vores hverdag i almen
praksis
• Organisering: Hvordan organiseres arbejdet med osteoporose i dagligdagen? Fx
med inddragelse af personalet.
Kurset byder på en kombination af opdatering af viden og patienthistorier fra almen
praksis med mulighed for at stille spørgsmål, om det, der lige præcis vedrører din
travle hverdag.

409

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

409

Hvad gør motion ved kroppen?

UNDERVISERE:
CHRISTINA BJØRK PETERSEN
CAND.SCIENT.SAN.PUBL., PH.D.

I Danmark og i resten af verden oplever vi en fedme- og diabetesepidemi.
Samtidig er der mange danskere, som dyrker alt for lidt motion.

METTE AADAHL
FYSIOTERAPEUT, PH.D., MPH,
SENIORFORSKER

Motion har en positiv indvirkning på helbred og trivsel. I praksis er der derfor
et behov for at kunne rådgive patienter om betydningen af motion med fokus på
deres individuelle behov. På kurset fokuseres på, hvad motion betyder for sundheden og hvor meget motion, der kræves, for at opnå en helbredsmæssig effekt.

KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Læs mere på: plo-e.dk

På kurset gennemgås følgende:
• Hvad er de officielle anbefalinger for daglig fysisk aktivitet?
• Hvordan er danskerens motionsvaner og hvorfor dyrker danskeren ikke nok
motion?
• Hvad er motion og hvordan kan vi spørge ind til motionsvaner?
• Hvad er baggrunden og evidensen for, at motion har en stor positiv indvirkning
på forebyggelse og behandling af nogle af de store livsstilssygdomme?
• Hvordan kan du motivere dine motionsuvante patienter til at dyrke motion?
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410

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
RUNE AABENHUS
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.
SIDSEL BÖCHER
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
ANNE HOLM
LÆGE, PH.D.

410 	Antibiotikaresistens – myter og fakta
Antibiotikaresistens er ofte fremme i medierne som et af verdens store sundhedsproblemer. Det kan af og til være svært at finde ud af, hvad der er holdning, og hvad der er evidens. Vi forsøger at skære ind til benet af evidensen.
Der findes mange myter om infektioner og antibiotikaresistens i befolkningen,
men også i almen praksis:
• Hjælper det mod urinvejsinfektion at tisse efter sex?
• Er antibiotika-forbruget i landbruget den væsentligste bidrager til udvikling af
resistente, sygdomsfremkaldende bakterier hos mennesker?
• Forebygger det infektioner i sundhedsvæsenet at lægerne har korte ærmer på?
Fakta og myter gennemgås ud fra bedste tilgængelige evidens. Formen vil være
interaktiv med brug af afstemninger og videoklip.
Du får mulighed for at gætte med og kendte ansigter fra almen praksis får også
chancen for at give deres bud på, hvad der er myte, og hvad der er fakta.

411 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
HEIDI BØGELUND FREDERIKSEN
CHEFKONSULENT, PH.D.,
UDDANNELSESKONSULENT PLO
ANNE KATRINE ANDERSEN
SKUESPILLER
KURSUSLEDER:
INGER ULDALL JUHL
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

411 T

Patientadfærd
– kan du tyde, hvad der er på spil?

Kurset vil belyse, hvorfor patienter opfører sig forskelligt, når de går til lægen.
Der indtræder nogle særlige mekanismer, når man er syg eller bekymret for at være syg.
Mekanismer, der gør patienten sårbar, og som kan forklares ved hjælp af tilknytningsteori. Viden om dette øger din forståelse for fx den ”dependente”, ”besværlige” eller
”afvisende” patient, og giver dig indsigt i, hvorfor det kan være værdifuldt, at du kender
patienterne.
Alle patienter bringer en personlig bagage med ind i lægehuset, der påvirker, hvordan de
opfører sig. Den kontinuerlige kontakt kan derfor være en hjælp, da man som læge og
personale har mulighed for over tid at arbejde på at skabe en god relation til patienten,
uanset patienttype.
Kurset kombinerer oplæg med cases, der spilles af en professionel skuespiller.
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412 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
THOMAS NIELSEN
DATAKONSULENT, KAP-S
KURSUSLEDER:
RUNE AHRENSBERG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KEU-KONSULENT

LÆGEDAGE

412 T IT-sikkerhed – informationshygiejne og
digital rygrad
Det ville være helt utænkeligt, at vi ikke vaskede og sprittede vores hænder af og brugte
sterile handsker og afdækning i forbindelse med en invasiv procedure – det ligger på
vores kliniske rygrad. Det er vaner, vi har lært, for at undgå at skade vores patienter. I
en tiltagende digitaliseret verden, kan denne skade i høj grad også komme fra ondsindet software, hacking mv. Hvis vi ønsker at værne vores patienter mod dette, bør
vi altså med samme selvfølgelighed som vi iagttager god håndhygiejne, tillære os god
informationshygiejne. Med andre ord – udvikle en digital rygrad! I maj 2018 trådte
den nye Persondataforordning i kraft – endnu en række krav, som skal implementeres.
Det kan virke svært og uoverskueligt at gå i gang med.
På kurset vil du få en basal forståelse for, hvad du selv kan gøre for at bedre din informationshygiejne. Du vil få en indføring i, hvilke regler, der gælder i almen praksis. Vi
kommer naturligvis ind på den europæiske Persondataforordning og hvad den betyder for din hverdag. Herudover berører vi emner som phishing, passwords, backup
samt databehandleraftaler – hvad indebærer din kontrakt med IT- leverandøren?
Vi vil arbejde med disse emner gennem cases, gennemgange og refleksion over egen
praksis.
Efter endt kursus, vil du have en række konkrete råd og punkter, du kan tage med
hjem og arbejde med i din praksis – allerede fra i morgen.
Efter endt kursus, vil du have en række konkrete råd og punkter, du kan tage med
hjem og arbejde med i din praksis - allerede fra i morgen.

413 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISERE:
NANA FOLMANN HEMPLER
CAND.SCIENT.SAN.PUBL., PH.D.,
SENIORFORSKER
JOHAN LUDVIG REVENTLOW
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
SUSANNE REVENTLOW
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PROFESSOR, DR.MED.

Læs mere på: plo-e.dk

413 T Kulturel kompetence
og arbejdet i almen praksis
Det stigende antal flygtninge og indvandrere i Danmark udfordrer vores sundhedsvæsen og dig.
Kultur og sprog har stor betydning for kommunikationen mellem praksispersonale og patienter. Fx kan det påvirke kvalitet i behandling, patientens fremmøde
og muligheden for at forstå patientens problem. Symptomer, sygdom, behandling og forebyggelse betyder forskellige ting i forskellige befolkningsgrupper.
Derfor kan informationer meget let misforstås. 
Det er vigtigt at være klædt på til mødet med patienter fra en anden kultur. På
kurset bliver der arbejdet med metoder inden for kommunikation og kulturel
kompetence. Du bliver aktivt involveret i at finde udfordringer og løsninger.  
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414 T KOL – den varme kartoffel i
den nye overenskomst
På kurset kan du lære om:
• Sygdomsmekanismer ved KOL og astma/KOL
• Hvordan lungefunktionsundersøgelser tolkes
• Hvordan du inddeler/stratificerer dine KOL-patienter.
Du vil blive opdateret på den medicinske behandling og
øvrige behandlingsmuligheder og -forløb (kommunale
forløbsprogrammer, fysisk aktivitet, rygestop, vaccinationer
etc.). Du vil endvidere få et indblik i de nye forløbsplaner
for KOL og muligheden for at arbejde med organisering i
praksis i forhold til den nye overenskomst.
Man kan med fordel tilmelde flere fra samme klinik, for
på den måde at understøtte samarbejdet i omsorgen for
patienter med KOL samt få inspiration og redskaber til
implementering af gode rutiner i klinikken.
Kurset tager bl.a. udgangspunkt i DSAM’s opdaterede
KOL-vejledning. Det er derfor en fordel, hvis du har kendskab til denne.
Kurset er delt op om formiddagen i ét hold for læger og ét
for personale. Om eftermiddagen samles de to kurser til et,
som handler om organiseringen af indsatsen i praksis.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale,
som selvstændigt varetager KOL-konsultationer.

414 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9:00 – 17:00

415 T Diabetes for sekretærer
Patienterne med Type 2-diabetes er nogle af de hyppigst
sete patienter i almen praksis. Som sekretær møder du dem
ved skranken og i telefonen.
Følgende emner vil blive gennemgået:
• Basal viden om Type 2-diabetes og hvad symptomerne er
• Hvad får diabetespatienterne af medicin?
• Hvornår er blodsukker for højt eller for lavt?
• Hvad er symptomerne på for højt eller for lavt
blodsukker og hvad er behandlingen?
• Hvordan visiteres diabetespatienterne ved infektioner,
eller hjertekarsymptomer?
• Hvordan kan sekretæren være med til at sikre,
at diabetespatienterne kommer til kontrol?
Kurset henvender sig til dig, som ønsker mere viden om
diabetes, og mangler ideer til, hvordan du som sekretær kan
bidrage til at forbedre kvaliteten af diabetesbehandlingen i
almen praksis.

415 T

SEKRETÆRKURSUS

9:00 – 12:30

UNDERVISER:
SOLVEIG JANSEN
DIABETESSYGEPLEJERSKE
KURSUSLEDER:
HEIDI DYRBERG
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO-E

UNDERVISERE:
TORGNY WILCKE
SPECIALLÆGE I LUNGEMEDICIN
HENRIK PRINDS RASMUSSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KVALITETSUDVIKLINGSKONSULENT
KURSUSLEDERE:
CHRISTIAN HEILMANN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
LISA PIONTEK
SYGEPLEJERSKE I ALMEN PRAKSIS
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416 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
KARIN BRUUN PLESNER
OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
ANE JØRGENSEN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

LÆGEDAGE

416 T Ondt i kroppen giver ondt i livet
– lær at forstå din kroniske smertepatient
Hvordan kan kroniske komplekse smerter forstås ud fra en biomedicinsk
ramme. Hvordan finder vi ud af om smerten er et symptom eller en sygdom?
Hvordan kan man som læge blive bedre til at psykoedukere patienten om hvad
kroniske smerter er. Hvordan lægger man en behandlingsplan ud fra den biomedicinske forståelsesramme.
Hvordan kan kroniske komplekse smerter forstås ud fra en biopsykosocial
ramme? Hvordan ser en normal og en afvigende psykologisk reaktion på en
kronisk smertestilstand ud? Få inspiration til hvordan en kroniske smertepatient kan håndteres med mindre medicin og mere fokus på at arbejde med
lidelsesdimensionen.

417 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
HENRIK PRINDS RASMUSSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KVALITETSUDVIKLINGSKONSULENT
KURSUSLEDER:
BO GANDIL JAKOBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
KONSULENT

417 T Klyngerne – hvordan får og bruger vi data?

Lige nu er klyngerne ved at blive dannet. Her skal vi arbejde med data, som
grundlag for kvalitetsarbejdet i klyngen.
På kurset vil vi se på, hvordan vi gør rent praktisk:
• Hvordan får man data til brug i klyngerne – og hvilken slags data?
• Hvordan bliver de leveret?
• Hvordan kan klyngen selv generere og trække data?
• Når data er kommet, hvordan kan klyngen arbejde med disse data?
Det er nogle af de spørgsmål, vi vil prøve at give svar på. Vi håber, at kunne
give inspiration til at komme i gang med det konkrete klyngearbejde.

418 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
KIRSTEN SKAMSTRUP
SPECIALEANSVARLIG OVERLÆGE, PH.D.
LENE HEISE GARVEY
OVERLÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
SUSANNE REVENTLOW
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PROFESSOR, DR.MED.

418 T Allergi – diagnostik og behandling
Flere patienter henvender sig med mistanke om allergi. Men hvornår skal vi
have mistanke om allergi, og hvordan skal der udredes? Hvem skal sendes videre hhv. behandles i almen praksis?
Fokus vil være på diagnostik, behandling og sektorsamarbejde.
Vi vil berøre den generelle udredning af allergi, med særligt fokus på:
• Fødevareallergi hos børn især det multisyge, atopiske barn
• Penicillinallergi/lægemiddelallergi generelt
• Anafylaksi.
Undervisningen vil være casebaseret og interaktiv med mulighed for dialog og
diskussion.

Læs mere på: plo-e.dk

65

Torsdag den 15. november 2018

KURSUS

419 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

419 T Billeddiagnostik i almen praksis
– en strålende opdatering

UNDERVISERE:
TINA ORMSTRUP
OVERLÆGE

For den praktiserende læge er billeddiagnostik den hyppigst efterspurgte undersøgelse på sygehus og er derfor helt central for et godt patientforløb.

THOMAS SKJØDT
OVERLÆGE

Du ved hvor svært det kan være og svaret skal tolkes. Derfor skal radiologen deltage
i at vælge undersøgelse og være med til at lave en plan. Hør om hvordan det kan
gøres godt og tag det med hjem til dit lokale samarbejde.

KURSUSLEDER:
PETER VEDSTED
LEDENDE REGIONSLÆGE, PROFESSOR

Billeddiagnostik er også vigtig til udredning for sjældne, alvorlige sygdomme.
Hvordan er det med CT, ultralyd og rtg. thorax?
Kurset gennemgår den nyeste viden om de grundlæggende billeddiagnostiske modaliteter og hvordan de fungerer og hvornår de bedst anvendes.
På kurset får du en opdatering i, hvordan man undersøger bevægeapparatet,
abdomen og det lille bækken, hoved og lunger. Samtidig sættes der fokus på lægernes adgang til de forskellige undersøgelser i deres lokalområde og hvordan den
optimeres.
Kurset indeholder konkrete cases fra hverdagen. Og en diskussion af etiske overvejelser ved billeddiagnostik.

420 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
MARIA BACH NIKOLAJSEN
HOVEDUDDANNELSESLÆGE
I ALMEN MEDICIN
CHRISTINE BRUUN
HOVEDUDDANNELSESLÆGE
I ALMEN MEDICIN
KURSUSLEDER:
ANNEMETTE PIHL LUNDBERG
HOVEDUDDANNELSESLÆGE
I ALMEN MEDICIN

420 T Derfor er det fedt at være
praktiserende læge
Kom og bliv klog på, hvad almen medicin og livet som praktiserende læge kan
byde på. Lad dig inspirere af ildsjæle inden for specialet.
Hør om alle de facetter, almen praksis har – diversiteten af patienter og dagligdagen i almen praksis, forskellige typer af praksis, hvordan man holder sig
fagligt opdateret og ikke mindst mulighederne i organisationen af praksis og
beskæftigelse ved siden af konsultationslokalet. 
Mød kommende kolleger, væk din indre motivation og vær med i debatten. Vi
skal se videoklip, speeddate og kahoote.
Kurset er målrettet medicinstuderende, KBU-læger og introlæger, der går med
selv de mindste overvejelser om at blive praktiserende læge. 
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421 T

LÆGEKURSUS

14:00 – 17:00

LÆGEDAGE

421 T Menopausens mange
behandlingsmuligheder

UNDERVISERE:
DITTE TROLLE
PENSIONERET SPECIALLÆGE I
GYNÆKOLOGI OG OBSTETRIK, FORFATTER

Ikke alle kvinder ønsker hormonsubstitution ved menopausegener. Kurset giver
dig viden om både den konventionelle behandling og en række af de øvrige
behandlingsmuligheder.

MICHAEL BITSCH
OVERLÆGE, LEKTOR,
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

• Hormonsubstitution – førstevalgs-præparater, individuel behandling og
cancer-risiko
• Planteøstrogen – ”Spis dig fra overgangsalderen”
• Introduktion til indisk Ayurveda og Yogatraditionens blide vej til bedre
menopause
• Hør forfatteren til bogen ”Sexlivet efter 50”
• Få viden der let kan formidles, prøv små øvelser på egen krop, smags- og
duftprøver på fytoøstrogener og essentielle olier.

CHARLOTTE BECH
SPECIALLÆGE, FORFATTER
KURSUSLEDER:
NATALIA MAJUMDAR NIELSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
SPECIALLÆGE I SAMFUNDSMEDICIN

Kom og hør, så du kan give dine patienter flere valgmuligheder. Vi vil på dette ”all
in one”-kursus øse af vores viden og erfaring. Vi veksler mellem foredrag, praktisk erfaring og ”lær let-øvelser” for både åndedræt og bækkenbund.

422

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
SUNE RUBAK
OVERLÆGE I PÆDIATRI
KURSUSLEDER:
JOACHIM FRØLUND
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

422

Astma hos børn og unge
– håndtering i praksis

Mere end 10% af børn og unge har astma. Behandlingsmulighederne er gode. En del
børn med sygdommen er ikke diagnosticerede og behandlede. De hoster, har dårlig
kondition, dårlig trivsel og nedsat livskvalitet. Andre behandles unødigt. Der er behov
for en indsats i forhold til diagnose, behandling og kontrol.
RADS har i 2015 udgivet nationale retningslinjer for behandling og kontrol af astma
hos børn og unge. Den ukomplicerede udredning, behandling og kontrol kan varetages i almen praksis. Hør om en model for forløb mellem almen praksis og specialister.
• Hvordan stilles diagnosen i forskellige aldersgrupper?
• Hvordan skelnes mellem hoste, dårlig kondition og astma?
• Hvornår bruges lungefunktionsundersøgelse og peakflow?
• Hvad er de opdaterede retningslinjer for behandling?
• Nye præparater og devices - hvordan bruges de?
• Compliance problemer
• Hvordan kontrolleres børnene?
• Hvad skal vi kunne i almen praksis?
• Hvem skal ses af specialister?
Med udgangspunkt i den nye overenskomst vil vi også kigge på, hvordan kontroller i
almen praksis kan struktureres.

Læs mere på: plo-e.dk
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KURSUS

423

423

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISERE:
ANETTE SØGAARD NIELSEN
LEKTOR, CENTERLEDER, PH.D.

Misbrug af alkohol, medicin og euforiserende stoffer er hyppigt i alle dele af det
danske samfund. På kurset bliver du præsenteret for ny viden om udvikling af
misbrug hos dine patienter og dine muligheder for håndtering heraf.

ANDERS FINK-JENSEN
PROFESSOR, OVERLÆGE, DR.MED.

På kurset vil der bl.a. blive fokuseret på:
• Hvem er i fare for at udvikle misbrug?
• Hvilke tegn skal gøre dig opmærksom på eventuelt misbrug?
• Hvad er de bagvedliggende biologiske, sociologiske og psykologiske processer?
• Hvad kan du gøre som praktiserende læge?
• Hvornår skal du viderehenvise - og til hvem?
Der vil være gode muligheder for at spørge eksperterne.

KURSUSLEDER:
JENS SØNDERGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PROFESSOR, KLINISK FARMAKOLOG,
FORSKNINGSLEDER, PH.D.

424

Misbrug
– hvad er praktiserende lægers muligheder?

Indvandrerpatienten
i almen praksis

425 T Forstå stofskiftesygdomme     

Mødet med indvandrerpatienten i almen praksis kan nogle
gange være udfordrende, men ofte også meget berigende.
Dialog, en smule indsigt og gensidig tillid kan nogle gange
bidrage til fornyet energi og være med til at vende potentielle
problemer til konstruktive løsninger.
På kurset fokuseres der bl.a. på:
• Hvilken betydning det har, at man kommer fra et land med
et helt andet sundhedssystem
• Hvordan en anderledes sygdoms- og sundhedsopfattelse
spiller ind på patientens handlemåde
• Hvordan man i klinikken kan samarbejde om at gøre
arbejdet med denne gruppe af patienter sjovere og mere
udbytterigt?
• Hvordan man håndterer den potentielt vanskelige situation,
så den slet ikke er så vanskelig mere.
Flygtninge og indvandrere strander ofte i det danske sundhedssystem. Det kan der være gode grunde til, men måske ikke
altid de grunde, man skulle tro. Sprog er selvfølgelig centralt,
men ikke kun det talte sprog. Det handler også om opfattelsen
af kroppen, kroppens sprog, og hvilken tiltro, man har til den
praktiserende læge og til offentlige institutioner.

424

Stofskiftesygdom ses hyppigt i almen praksis og kan give
anledning til mange overvejelser ved udredning, kontrol
og behandling.
• Hvad er tegn og symptomer på stofskiftesygdomme?
• Hvordan skal vi fortolke blodprøvesvar ved udredning
og kontrol?
• Hvorfor skal alle patienter ikke behandles og hvordan
skal vi følge de patienter, der er i behandling?
Undervisningen er casebaseret med aktiv deltagelse – bl.a.
ved afstemning via mobiltelefonen, spørgsmål og uddybende diskussioner.

425 T

PERSONALEKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
JETTE KOLDING KRISTENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR, PH.D.
KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

FÆLLESKURSUS

14:00 – 17:00

UNDERVISER:
LISE DYHR
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER OG UNDERVISER:
NADJA ELGIN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
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426 T Den lille skadestue
– for sygeplejersker

LÆGEDAGE

427 T AK-behandling i praksis

Den akutte patient finder ofte vej til almen praksis i sin
søgen efter rette sted at få hjælp.
Vi vil have fokus på følgende emner:
• Sår og flænger
• Forbrændinger
• Distorsioner og fracturer
• Commotio
• Øjenskader
• ØNH-problemer
• Forgiftninger
• Allergiske reaktioner og anafylaktisk chok.

Mangler du viden, eller skal du have genopfrisket din teori
om de mange patienter i antikoagulationsbehandling, du
dagligt ser?
• Hvilke patienter skal behandles med hvad, og hvor længe?
• Hvordan er den bedste sygepleje til patienter i
blodfortyndende behandling?
• Tager vi prøverne korrekt? Justerer vi korrekt?
• Følger vi patienterne for lidt eller for meget?
• Hvordan skal vores samarbejde være, for at skabe det
bedste patientforløb i overgangene?

Undervisningen vil være baseret på grundigt teoretisk oplæg
med bredt billedmateriale og eksempler fra hverdagen.

Kom og diskuter om vi behandler vores patienter, der er i
behandling med blodfortyndende medicin godt nok? Kan kvaliteten af deres behandling og gang i lægehuset blive bedre?

Kurset vil klæde konsultationssygeplejersken på til at kunne
igangsætte visitation, vejledning, vurdering og behandling
af den akutte patient.

Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale,
som allerede står for klinikkens AK-patienter og de, som skal
i gang med dette.

426 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

14:00 – 17:00

427 T

UNDERVISER:
JETTE PRÆSTHOLM
BEHANDLER- OG AKUTSYGEPLEJERSKE

UNDERVISER:
FLEMMING SKOVSGAARD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

KURSUSLEDER:
ANNE-MARIE LYNGBYE
BEHANDLER- OG KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
KARINA LASSEN
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

428 T

SEKRETÆRKURSUS

14:00 – 17:00

SYGEPLEJERSKEKURSUS

14:00 – 17:00

428 T Vaccination fra grunden

UNDERVISER:
LISBET KRAUSE KNUDSEN
OVERSYGEPLEJERSKE

Måske er du helt ny i praksis eller har fået nyt arbejdsområde? Vaccinationer kan
uddelegeres til personalet, men det kræver oplæring.

KURSUSLEDER:
SUSANNE MALMSTRØM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

På kurset vil du høre om de grundlæggende vaccinationsprincipper. Vi tager udgangspunkt i børnevaccinationsprogrammet og i de enkelte vacciner, der anvendes.
• Hvilke sygdomme vaccineres der mod og hvorfor?
• Hvornår skal vaccinationen udsættes, hvilke vacciner må gives samtidig og med
hvilke intervaller? Hvad med bivirkninger?
Influenzavaccination og HPV-vaccination vil kort blive gennemgået. Rejsevacciner vil
ikke blive gennemgået.

Læs mere på: plo-e.dk
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KURSUS

501

502

Gerontopsykiatri
i almen praksis

Den ældre patient fylder meget i almen praksis. Når den
ældre forlader arbejdsmarkedet, eller mister en ægtefælle,
og det sociale netværk skrumper ind, er der øget risiko for
at patienten mistrives. Hvornår er det en naturlig reaktion på tilværelsen, og hvornår er det et gerontopsykiatrisk
problem?
På kurset vil vi fokusere på, hvordan vi spotter den patient,
som har et gerontopsykiatrisk problem. Der vil blive lagt
fokus på de 5 D’er: Delir, depression, demens, drug og droger.
Vi har også fokus på, hvornår patienten skal medicineres og
hvornår medicin forværrer tilstanden.

501

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

Krystaller og ømme led

Nej, der bliver ikke tale om krystalhealing, men derimod
et særligt fokus på artritis urica, som underdiagnosticeret
og underbehandlet artrit.
Kurset vil belyse relevant tilgang til udredning af ømme
led og muskler samt give indblik i reumatologernes videregående diagnostiske tiltag. Vi bliver i almen praksis ofte
mødt af patienternes forventninger om scanninger samt
andre parakliniske tiltag i udredningen. Hvordan kan vi i
almen praksis bruge og tolke laboratorie- og billeddiagnostiske undersøgelser hensigtsmæssigt?
Der vil være cases og mulighed for debat.

502

UNDERVISER:
ROLF BANG OLSEN
PENSIONERET OVERLÆGE

UNDERVISER:
JENS SKØT HINDRUP
REUMATOLOG

KURSUSLEDER:
JAKOB OLSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

KURSUSLEDER:
MORTEN V. SØRENSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

503 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

503 T Urinmikroskopi og wet smear

UNDERVISERE:
MARIANNE BØGILD
BIOANALYTIKER

Urinmikroskopi erstatter i de fleste tilfælde urindyrkning og resistensbestemmelse og tager ca. et minut.

CAMILLA NIELSEN
BIOANALYTIKER

På kurset lærer du at identificere de bakterier, som er de mest almindeligt
forekommende ved blærebetændelse. I de fleste tilfælde ved du med det samme,
hvilken behandling, der er bedst.

KURSUSLEDER:
JEPPE BOHL LARSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
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Mikroskopi af vaginalsekret (wet smear) er uundværligt i behandlingen af kvinder med vaginalt udflåd. Det er let og tager kun et øjeblik.
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504 T Hvad LEDER du efter,
sådan i praksis?

LÆGEDAGE

505 T Brug din overenskomst
– rigtigt

Almen praksis er kendetegnet ved små organisatoriske
enheder, hvor du som leder skal være den rammesættende
for arbejdskulturen, og samtidig er den vigtigste del af
produktionsapparatet. OK18 lægger op til at praksispersonalet skal inkluderes yderligere i behandlingen af patienter,
men lederarbejdet kan være udfordrende, når man også
lige skal passe sine patienter.
Hvordan finder du rum til at udvikle praksis og bevare
eget engagement, og til at motivere dine medarbejdere til
at arbejde selvstændigt og engageret? Det er nogle af de
aspekter, vi gerne vil hjælpe dig med.
Formålet med kurset er, at du får et frirum til at formulere en vision for dit praksisliv. Du får nogle helt konkrete
ledelsesværktøjer med dig, som kan understøtte arbejdsglæde, engagement og effektivitet i hverdagen – både for
dig som leder og for dine medarbejdere i praksis.
På dette dagskursus vil du således skulle:
• Udarbejde en vision for dit praksisliv
• Opnå forståelse af forskellige personlighedstyper
• Arbejde med redskaber til at opnå fuldt engagement hos
dig selv og dine omgivelser
• Afprøve konkrete samtalestrategier, der kan fremme
motivation og gøre dit personale mere engagerede i
hverdagen – ikke fordi du siger de skal, men fordi de selv
har lyst til det!

Der er flere nyheder i OK18. Kurset tager udgangspunkt i
Overenskomst om almen praksis.
Vi gennemgår udvalgte ydelser, deres indhold, honorering
og kombinationsmuligheder. Vi gennemgår forløbsydelser, differentieret basishonorar og de generelle vilkår for
praksisdrift med vægt på de hyppigst stillede spørgsmål til
sekretariatet.
Der vil dels være fokus på en juridisk gennemgang af overenskomstens elementer og dels fokus på elementer omkring
den daglige drift. Der vil indgå gruppearbejde med diverse
cases.

505 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
JETTE STAGSTED GALATIUS
VICEDIREKTØR PLO
KURSUSLEDER:
NIELS ULRICH HOLM
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, NÆSTFORMAND PLO

Kurset er tilrettelagt med fokus på din medvirken og lyst til
at udfordre dig selv og mod til at lære nye sider af dig selv
at kende.

504 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 15:45

UNDERVISERE:
MORTEN CHARLES
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR, PH.D.
SIGNE GJEDDE BRØNDT
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN, PH.D.
PERNILLE KOCH ERICHSEN
MOTIVATIONSEKSPERT, PARTNER
KURSUSLEDER:
MORTEN CHARLES
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, LEKTOR, PH.D.

Læs mere på: plo-e.dk
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KURSUS

506 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
LISE-LOTTE STARCH SØRENSEN
PSYKOLOG
KURSUSLEDER:
CLAUS RENDTORFF
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

506 T Personlighedsforstyrret eller blot forstyrret
– et kommunikationslaboratorium
De kan tage luften ud af os allerede når vi ser deres navn på dagsplanen. De kan
provokere os, har lav compliance, kan være mistroiske, kan spille os ud mod vores
kolleger og personale, eller de kan belaste vores arbejde på andre måder. Af og til
kan de ødelægge vores arbejdsdag fuldstændigt på grund af deres projicerende og
udadreagerende adfærd.
Kunne du godt tænke dig at lære at kommunikere bedre med dine patienter i
praksis? Så kan du gennem dette kursus få en psykologisk forståelse af patienternes
udfordringer og hvordan man samtaleteknisk griber det an.
Kurset vil indkredse den personlighedsforstyrrede patient ved plenumoplæg og
dialog. Kurset vil være et kommunikationslaboratorium, hvor det forventes, at du
eventuelt deltager i et rollespil med en skuespiller og får mulighed for i samarbejde
med de øvrige deltagere at arbejde med forskellige samtaleteknikker.

507 T

LÆGEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
CHARLOTTE SØGAARD
OVERLÆGE
MIKKEL SEYER-HANSEN
OVERLÆGE
KURSUSLEDER:
HANNE HEJE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
PRAKSISKONSULENT

507 T Gynækologiens problembørn
– nedslag på blinde vinkler
• Er du også bekymret for, hvornår du kommer til at overse en ovariecancer?
• Hvornår skal kvinden med lichen sclerosus henvises til specialist?
• Er faren drevet over, når livmoderen er fjernet efter cervixcancer?
• Hvad er endometriose, og hvorfor er det vigtigt at have den i tankerne?
• Har alle PCOS-kvinder æblefacon og overskæg, og hvorfor er de i risiko for at
udvikle diabetes?
Underviserne vil gennemgå nogle af de gynækologiske lidelser, vi i almen praksis
har det lidt tungt med.
Kurset struktureres omkring oplæg, der gerne ses suppleret med kursisternes aktive
deltagelse med spørgsmål og kommentarer.
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508

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

508

LÆGEDAGE

Vov at se, høre og handle
– om overgreb mod børn

UNDERVISERE:
LISE FROST
SPECIALLÆGE I RETSMEDICIN

”Vov at se, høre og handle” er et oplæg med fokus på praktiserende læger og
deres personales rolle, når der rejses mistanke om overgreb mod børn.

HANNE NØDGAARD CHRISTENSEN
OVERLÆGE, MPH

Underviserne er en socialpædiater, en politikommissær og en retsmediciner.
Hvordan taler man med barn og familie? Hvem gør hvad? Der præsenteres
konkrete handlingsvejledninger for almen praksis og samtidig gives introduktion til og baggrundsviden om politiets efterforskning inklusiv det retsmedicinske
arbejde. Hvordan sikrer vi den meste skånsomme håndtering for familien, tager
vare på den medicinske udredning og behandling samtidig med et hensigtsmæssigt forløb, hvad angår det socialretlige og det strafferetlige.

BOLETTE HØY
POLITIKOMMISSÆR
KURSUSLEDER:
HANS CHRISTIAN KJELDSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Undervisningen tager udgangspunkt i cases fra almen praksis og der vil være
mulighed for spørgsmål og dialog.

509

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
MORTEN EKSTRØM
OVERLÆGE
EDO OBAD
PSYKOLOG
KURSUSLEDER:
NADJA ELGIN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

509

PTSD-symptomer og behandling
i almen praksis

PTSD-patienter kan være en meget stor udfordring i almen praksis. Den irritable,
vredladne, mistroiske, til tider urimelige patient, der hele tiden er utilfreds og
hurtigt reagerer med vrede og udbrud, kan være svær at rumme – både i venteværelset og i konsultationen.
Denne gruppe af patienter er ofte fejldiagnosticeret og til tider slet ikke diagnosticeret. Når de så endelig bliver diagnosticeret, kan det stadig være utroligt svært at
hjælpe dem.
”Det er som om jeg hele tiden ser hændelsen igen og igen - som en film for mine
øjne, der bare bliver ved med at køre og køre”; ”Den samme lyd runger i mine
ører dag og nat, jeg får aldrig ro”; ”Nætterne er uendeligt lange, det er som om
det aldrig skal blive morgen”; ”Hendes skrig vækker mig, hver gang jeg prøver
at falde i søvn”. Dette er kun enkelte citater fra patienter, der lider af PTSD. Når
man hører dem, kan man godt forstå, at de ikke har meget overskud til noget
som helst – men hvad kan vi gøre i almen praksis for at afklare og hjælpe denne
gruppe patienter? Hvordan kan vi gøre dagligdagen nemmere for både dem og os
selv? Hvordan kan vi udrede og behandle, så det hele bliver lidt mere ”tåleligt”?
Med dette kursus håber vi at kunne afdække symptomer på PTSD på en mere
brugbar måde. Symptomer, der kan være svære at tolke og forstå i den travle
hverdag og derfor kan lede til underdiagnosticering eller fejldiagnosticering. Vi
kommer ind på de behandlingstiltag, der kan være relevante for PTSD-patienter i
almen praksis, samt muligheder for viderehenvisning. Endelig vil vi komme ind på
tværfaglige tiltag, der kan være vigtige for håndteringen af denne gruppe patienter
hos sekretæren, sygeplejersken og andre personalegrupper.

Læs mere på: plo-e.dk
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510 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

510 T MediBOX og klyngesamarbejde

UNDERVISERE:
PEDER AHNFELDT MOLLERUP
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
MEDIBOX REDAKTØR

MediBOX er udviklet til hurtig og overskuelig indhentning af viden i almen
praksis. MediBOX er et alment medicinsk kompendium. Med MediBOX kan
man skabe sin egen vidensbank og udvikle egne instrukser.

TORBEN ELLEGAARD JAKOBSEN
LÆGE, MEDIBOX TEKNISK REDAKTØR

MediBOX er interaktivt, og alle i klinikken kan bidrage med indholdet.

KURSUSLEDER:
THOMAS GREIBE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE,
MEDIBOX REDAKTØR

MediBOX er videreudviklet, og det er nu muligt at skabe grupper i MediBOX
på tværs af klinikker. Det kan bruges til at skabe klynger, hvori hver enkelt læge
kan melde sig ind. Mappetræet i klyngen vil blive delt, som hvis man var i sin
egen klinik. Man kan lagre udtræk fra fx Ordiprax og følge udvikling over tid.
Der vil blive givet eksempler på forberedte klyngeopgaver, der er lette at gå til.
Hvis ikke man i forvejen har abonnement på MediBOX, kan man med fordel
tegne et prøveabonnement på www.medibox.dk forud for kurset.
Kurset er praktisk orienteret. Udvalgte dele af MediBOX vil blive præsenteret
med efterfølgende gruppearbejde to og to om en pc. Vi arbejder i moduler á 30
minutter. Der vil blive gennemgået almindelig brug af MediBOX samt de nye
muligheder for klyngearbejde.
Har man ikke oprettet sig, har vi midlertidige logons med til kurset (varighed 1
måned efter kurset).

511 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
JANNICK B. PEDERSEN
DIREKTØR, PARTNER I FRANKLIN COVEY
NORDIC
KURSUSLEDER:
ANETTE SKOV
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

511 T

7 gode vaner i almen praksis

Kurset præsenterer dig for redskaber til styrkelse af dit personlige lederskab. Du
vil komme til at arbejde med ”dit mindset”.
Vil du bevare glæden og et højt niveau i arbejdet og i din rolle i almen praksis?
Succes og kvalitet i hverdagen afhænger af individuelle præstationer på alle niveauer. Du vil få glæde af at skabe optimale rammer for dig selv og dine kolleger blandt
andet ved at sætte klare mål og prioriteringer, samt ved optimering af din kommunikation både overfor kolleger og patienter.
Dagen bliver krydret med eksempler på anvendelse af ”7 gode vaner” i det virkelige liv i almen praksis.
Kurset er opbygget, så du bliver indført i det basale fra Coveys ”7 gode vaner”:
Vane 1: Vær proaktiv
Vane 2: Begynd med slutningen
Vane 3: Gør det første først
Vane 4: Tænk vind-vind
Vane 5: Søg først at forstå – dernæst at blive forstået
Vane 6: Skab synergi
Vane 7: Slib saven.
Kurset er en blanding af præsentation og oplæg, videoeksempler samt drøftelser.
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512 T Forstå din patient – styrk
dine kommunikative evner
En god konsultation forudsætter en god kommunikation
mellem patient og læge/personale. Det handler derfor om,
at du kan lytte og stille gode opklarende spørgsmål, der
sikrer en høj faglighed samtidig med at patienten føler sig
hørt og forstået. Styrker du samtalen, vil det også kunne
bidrage til en bedre kommunikation med det øvrige sundhedsvæsen og sikre en højere kvalitet i behandlingen.
På kurset vil vi arbejde med den professionelle samtale og
se på bedre samtalestyring og teknikker, der kan bruges i
mødet med patienten.

512 T
UNDERVISER:
HENRIK ISAKSEN
LEDELSES- OG ORGANISATIONSKONSULENT
KURSUSLEDER:
INGE ISAKSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

LÆGEDAGE

513 T Spædbarnets ernæring
Spædbarnets ernæring er af afgørende betydning for vækst
og trivsel, og for sundhed på længere sigt. Forældre har
et stort ønske om at give deres børn den bedste ernæring,
men ikke alle har den nødvendige viden og gør derfor
brug af de oplysninger de falder over, her specielt oplysninger på internettet. I takt med tidlig udskrivelse efter
fødsel ligger der en stor opgave for almen praksis i at
kunne vejlede forældrene. Det kræver opdateret viden på
området og et tæt samarbejde med sundhedsplejen, så vi
vejleder forældrene ens.
På kurset vil følgende blive gennemgået:
• Evidens omkring amning og mælkeerstatning
• Hvad er anbefalingerne, når spædbarnet overgår til fast føde?
• Tidlig udskrivelse – hvad betyder det for amning?
• Hvordan vejleder vi bedst om amning?
• Brystbetændelse – behandling?
• Hvordan vejleder sundhedsplejerskerne forældrene?

513 T

FÆLLESKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISERE:
KIM FLEISCHER MICHAELSEN
PROFESSOR I BØRNEERNÆRING
MARIANNE BUSCK-RASMUSSEN
MPH, IBCLC
INGRID NILSSON
CHEFKONSULENT, SYGEPLEJERSKE, PH.D.
KURSUSLEDER:
HEIDI DYRBERG
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE, UDDANNELSESKONSULENT PLO

Læs mere på: plo-e.dk
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514 T Psykiatrikursus for personale

515 T Inkontinens – sygeplejersken
som tovholder

Patienter med personlighedsforstyrrelser og ADHD kan
være vanskelige at tackle – både i telefonen og ved henvendelse i klinikken. Det kan ligeledes være problematisk
at vurdere faresignaler hos depressive patienter, samt
forstå patienter med angstproblematikker.

Vil du spille en mere aktiv rolle i udredningen af inkontinens
i din praksis, så er dette kursus noget for dig. På kurset får du
konkrete redskaber til, at kunne gå i gang med udredningen.
Der vil blandt andet blive undervist i:
• Den normale vandladning
• Inkontinenstyper og -behandling
• Hvornår – og hvordan – fanger vi patienterne?
• Vandladningsproblemer hos kvinder og mænd (med
hovedvægt på kvinder)
• Brug af vvs-skema/WebPatient i WebReq/symptomscoringsskema ICIQ -/DAN-PSS
• Hvordan griber man organiseringen an i egen praksis;
hvad gør sygeplejersken og hvad gør lægen?

Du vil på kurset få indsigt i, hvad det indebærer at have
sådanne lidelser, og dermed få redskaber til at forbedre
kommunikationen både i telefonen, samt ved henvendelse
i klinikken.
Du vil på kurset opnå viden, så du kan være ekstra
opmærksom på eventuelle faresignaler både overfor
patienterne, og dig som personale.

Undervisningen vil være en blanding af oplæg, konkrete cases
og muligheder for diskussion.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale, som
har egne konsultationer samt en grundlæggende viden om urinvejene. Erfaring med udredning ikke nødvendig.

514 T

PERSONALEKURSUS

9:00 – 12:00

515 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

9:00 – 12:00

UNDERVISER:
KIM NALDERS
PSYKIATER

UNDERVISER:
HEIDI BUGGE
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

KURSUSLEDER:
GITTE MAILANDT
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

516

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
ROLAND WELINDER
SPECIALLÆGE I OTO-RHINO-LARYNGOLOGI
KURSUSLEDER:
NIELS BJØRN
SPECIALLÆGE I ALMEN MEDICIN

516

Guldkorn fra en otolog

Bliv opdateret på viden og kliniske færdigheder indenfor øre-næse-hals-sygdomme i
tide inden højsæsonen for luftvejsinfektioner bryder løs.
Kurset omhandler:
• Diagnostik og behandling af akut og kronisk sinuitis
• Diagnostik og behandling af AOM, herunder værdien af tympanometri
• Retningslinjer for anlæggelse af dræn
• Nasalstenose og (mis-)brug af næsespray
• Praktisk tilgang til udredning af svimmelhed
• Nyeste viden om HPV og hoved-halscancer.
Kurset formidler specialistviden på en praksisrelevant facon. Undervisningsformen er
oplæg ved øre-næse-halslæge, varieret med billeder og cases, og for de modige er der
mulighed for selv at komme på scenen og teste sine diagnostiske færdigheder.
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LÆGEKURSUS

13:15 – 15:45

LÆGEDAGE

517 T Stil skarpt på øjet i almen praksis

UNDERVISERE:
NICOLAI SJÖ
ØJENLÆGE, PH.D.

Bliver du usikker på, hvor hurtigt en patient med symptomer fra øjnene skal ses?
Husker du altid at undersøge for rød refleks til børnenes 5-ugers undersøgelse?

JENS LINDEGAARD
ØJENLÆGE, PH.D.

På kurset vil vi bl.a. fokusere på:
• Det røde øje og ”de røde flag”
• Synsforstyrrelser – hvad skal vi tænke på?
• Børneundersøgelsen – en praktisk tilgang til øjnene
• Diabetikere og øjensygdom – hvad er den praktiserende læges rolle?

KURSUSLEDER:
GITTE KROGH MADSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

På kurset vil vi fokusere på det almindelige og alvorlige, snarere end det sjældne. Det er målet, at give dig redskaber og viden på et praksisrelevant niveau, så
det ikke kun er spændende 1-2 dage efter kursets afslutning, men kan huskes og
anvendes i dit fremtidige virke.

518 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
HENRIK CHRISTIAN ISAKSEN
LEDELSES- OG ORGANISATIONSKONSULENT
KURSUSLEDER:
INGE ISAKSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

519 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
PER BJERREGAARD
PLASTIKKIRURG
KURSUSLEDER:
LOTTE WILLUMSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

518 T Den anerkendende praksis
Anerkendelse er et fundament for god trivsel i praksis. På kurset ser vi nærmere
på begreberne anerkendelse og værdsættelse, som et udgangspunkt for at skabe
bedre kommunikation og arbejdsmiljø i praksis.
Der vil være fokus på at koble teorien til dagligdagen og vi vil arbejde med
kommunikative greb, der kan bruges af lægen som leder i praksis.

519 T Chirurgia minor
På dette kursus får du genopfrisket fjernelse af elementer fra huden.
• Hvordan fjerner vi elementer fra huden?
• Hvilken retning bør snittet lægges? Gennemgang af dermatomer
• Hvilke suturer anvendes hvor? Hvilken suturteknik? Hvor længe skal suturen
sidde? Micropore?
Der vil bl.a. være videofremvisning af fjernelse af nævus, aterom og lipom.
Vi kommer til at arbejde to og to og øve suturteknikker, bl.a. almindelig enkeltsutur, dyb sutur og intracutan sutur på latexlignende modeller.

Læs mere på: plo-e.dk
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520 T

LÆGEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
BERIT ENGGAARD KAAE
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
CLAUS RENDTORFF
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

520 T Uvished i læge-patientrelationen
– din tavse ledsager i en travl hverdag
Oplever du uvished i dit daglige virke? Træffer du de rigtige beslutninger, når du er usikker i dine vurderinger? Hvad tænker patienten? Hvad ønsker sundhedssystemet af dig?
Og ikke mindst: Hvordan vurderer STPS dit kliniske virke? Kan du genkende nogle af
disse spørgsmål, er dette kursus noget for dig.
Deltagerne kommer til at arbejde med uvished i kliniske beslutningsprocesser.
Hvordan påvirker det lægen i hverdagen? I hvilke situationer opstår der uvished i
læge-patientarbejdet?
I gruppearbejde vil deltagerne skulle forsøge at udvikle strategier for, hvorledes man
administrerer uvished i en travl hverdag.
Aktuel videnskabelig viden om uvished og dennes indflydelse på klinisk arbejde – kommunikation, diagnostik og behandling vil blive gennemgået på kurset.
Kurset veksler mellem plenumdiskussioner og -oplæg.

521

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
JERK W. LANGER
LÆGE, SCIENCE REPORTER, FORFATTER
KURSUSLEDER:
JOACHIM FRØLUND
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

521

Kosttilskud og trends
– bliv klar til konsultationen

Mange af vores patienter anvender kosttilskud i en eller anden form, og lige så mange
følger formentlig en af tidens populære kure. 
Vi starter med at gennemgå, hvorfor patienterne anvender kosttilskud, om de kan
hjælpe ved bestemte tilstande, og om de kan influere på vores øvrige behandling,
herunder have interaktioner?
Tidens helt store trend indenfor selvhjælp er at spise på bestemte måder. Hør bl.a. om
tankerne bag nogle af de mere lødige, såsom antiinflammatorisk kost, blodtrykssænkende DASH-kost og demensforebyggende MIND. Og hvad svarer du egentlig, når
patienten vil være veganer, undgår gluten og laktose, eller frygter kaffe og opdrættede
fisk?
Få tips til, hvordan du ret simpelt kan rette patientens kostvaner op i sundere og
symptomdæmpende retning. 
Formålet med kurset er at præsentere noget af den viden, der er på området. Vi
forsøger at give svar på, hvordan du som fagperson kan forholde dig til disse ofte
kontroversielle emner, herunder ser på dokumentation samt potentielle interaktioner
og bivirkninger.
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522

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISERE:
CHARLOTTE GRAUGAARD-JENSEN
UROLOG, OVERLÆGE, PH.D.
JAKOB KRISTIAN JAKOBSEN
UROLOG, AFDELINGSLÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
KARL-MARTIN LIND
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

522

LÆGEDAGE

Slappe stråler og våde bukser

Vandladningsbesvær hos både mænd og kvinder er kendetegnet ved et broget symptombillede. Det kan derfor være vanskeligt at gennemskue, hvad patienten egentlig
fejler ud fra symptomerne.
Kom og bliv skarpere på diagnostikken – og få styr på følgende:
• Hvad kan/skal du selv klare? Hvornår skal de røde lamper lyse?
• Hvordan griber du vandladningsudredning an i din klinik? Hvad kan uddelegeres
til praksispersonalet?
• Hvad med fru Jensens klager over dryp i underbenklæderne og Hr. Jensens hyppige
vandladningstrang?
På kurset vil vi gennemgå vandladningsproblemer og behandling af disse hos
mænd og kvinder. Du præsenteres for en pragmatisk, patientcentreret håndtering
af patienter med vandladningssymptomer. Undervisningen tager udgangspunkt i
praksisrelevante cases.
Kom og bliv klogere på, hvorledes patienten kommer af med vandet og holder
bukserne tørre.

523 T

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:45

523 T Urinmikroskopi

UNDERVISERE:
MARIANNE BØGILD
BIOANALYTIKER

Urinmikroskopi erstatter i de fleste tilfælde urindyrkning og resistensbestemmelse og tager ca. et minut.

CAMILLA NIELSEN
BIOANALYTIKER

På kurset lærer du at identificere de bakterier, som er de mest almindeligt forekommende ved blærebetændelse. I de fleste tilfælde ved du så med det samme,
hvilken behandling, der er bedst.

KURSUSLEDER:
JEPPE BOHL LARSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

524 T

FÆLLESKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISERE:
BO GANDIL JAKOBSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
HANS CHRISTIAN KJELDSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
BJØRN PERRILD
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Undervisningen er overvejende praktisk mikroskopi.

524 T Sundhed.dk og Læge- og Patienthåndbogen
En hel del er ændret på sundhed.dk. Der er meget at hente både for vores
patienter og for os som sundhedsfaglige på sundhed.dk og i Læge- og
Patienthåndbogen.
Vil du blive bedre til at kunne bruge disse muligheder, er kurset noget for dig.
• Hvor findes speciallægerne og deres ventetider?
• Hvad er E-journalen?
• Hvordan findes praksisinformationen?
• Hvad kan Læge- og Patienthåndbogen bruges til?
• Hvad nyt er på vej på sundhed.dk?
Dette og meget mere vil vi komme ind på. Der er en pc pr. to deltagere.

Læs mere på: plo-e.dk
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525 T Forløbsplaner

526 T Gynækologiens ABC

Det er aftalt i OK18, at der skal implementeres elektroniske
forløbsplaner til alle patienter, som inden for de seneste fire
år er diagnosticeret med enten Type 2-diabetes, KOL og/eller
kroniske lænderygsmerter.
I øjeblikket (maj-juni) er nogle praktiserende læger ved at
afprøve et nyt it-modul i tre af de otte lægepraksissystemer.
It-modulet testes i de øvrige systemer i august og fra da af
rulles modulet ud til alle læger. I første omgang understøtter
modulet forløbsplan til KOL-patienter, dernæst til diabetes og
i løbet af 2019 kommer også lænderygområdet med. Både fagligt og teknisk er it-modulet udviklet i tæt samarbejde mellem
PLO, DSAM, Medcom, systemhusene og KiAP (tidl. DAK-E).
Kurset og kursets undervisere vil præsentere baggrunden for
udviklingen af disse digitale forløbsplaner, funktioner i modulet, de hidtidige erfaringer og hvordan det konkret virker i tre
af de forskellige lægepraksissystemer. En vigtig del af modulets
funktioner er også, at patienten, på baggrund af samtykke,
kan bede om at få sendt sin digitale forløbsplan til en sikker
hjemmeside, www.forløbsplan.dk. Her kan patienten både se
nogle af de målte værdier i relation til sin forløbsplan samt de
mål og kontroller som er aftalt med klinikken.

525 T

FÆLLESKURSUS

Kurset vil give dig viden til at identificere og visitere de mest
almindelige gynækologiske problemer og symptomer, og
handle herpå.
Kurset vil indeholde emner som:
• Generelle gynækologiske symptomer
• Blødningsforstyrrelser
• Graviditet/abort
• P-piller
• Smear/smearsvar
• HPV og vaccination
• Kønssygdomme
• Klimakteriesymptomer
• Svamp.
Kurset vil være en blanding af oplæg baseret på cases og
spørgsmål fra deltagerne.
Kurset er for praksispersonale med erfaring i kontakten til
kvinder med gynækologiske problemstillinger.

13:15 – 15:45

UNDERVISERE:
VIBEKE HLIN VESTERVANG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
HENRIK PRINDS RASMUSSEN
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
JEANETTE MARK
SYGEPLEJERSKE
KURSUSLEDER:
NIELS ULRICH HOLM
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE, NÆSTFORMAND PLO
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Praksispersonale støder ofte på kvinder med gynækologiske
problemstillinger, hvis ikke direkte, så adspurgt i telefonen,
hvor der skal visiteres. Det kan være svært at vide, om der
skal gives en tid akut, eller om det kan vente. Nogle af disse
problemstillinger kan afklares i telefonen, andre kræver en
lægetid.

526 T

PERSONALEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
CAMILLA BRANDT
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
GITTE MAILANDT
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE
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527 T

SYGEPLEJERSKEKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
SIDSEL LYKKE AF ROSENBORG
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE
KURSUSLEDER:
SUSANNE SALMONSEN
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

LÆGEDAGE

527 T Samarbejdet om børneundersøgelsen
Kom og få inspiration til hvordan I kan organisere samarbejdet om børneundersøgelserne i almen praksis. Hvilke opgaver kan du som sygeplejerske varetage, og hvornår
skal lægen konsulteres?
Kursets indhold:
• Vi vil fortælle lidt om, hvordan vi som læge og sygeplejerske kan bruge hinanden i
samarbejdet om børneundersøgelserne og hvilke erfaringer vi har gjort os
• Kompetencer og fælles ansvar
• Introducere den normale udvikling
• Børneundersøgelserne: Hvad indeholder gennemgangen af undersøgelserne?
• Hvad skal vi fange? Hvornår deler vi med læge? (Se på kurver, adfærd,
forældrebekymring)
• FAQ og tips og tricks.
Kurset henvender sig til sygeplejersker og andet personale, som har egne
børneundersøgelser.

528 T

SEKRETÆRKURSUS

13:15 – 15:45

UNDERVISER:
ADAM ELIAS BRØNDSTED
LÆGE, PH.D.
KURSUSLEDER:
ZITA VESTDAM
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Læs mere på: plo-e.dk

528 T Øjensygdomme
Du bliver ofte kontaktet af patienter som har øjenproblemer med forskellige
symptomer. Du vil få en guideline til at spørge til symptomer for lettere visitering og journalføring. Du vil på kurset få viden om de faresignaler, som man
især skal være opmærksom på for en akut visitering.
Det røde øje gennemgås og du vil blive bedre i stand til at lokalisere rødmen i
øjet. På kurset gennemgås øjets anatomi samt de mest almindelige øjensygdomme. Fx øjenbetændelse, hvornår skal man behandle? Desuden grøn og grå stær
og øjet hos en diabetiker. Hvad er synsstyrke/brillestyrke?

81
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Færdighedsværksteder
I tilknytning til Lægetorvet midt i udstillingsområdet finder du færdighedsværkstederne. Vær opmærksom
på, at de forskellige værksteder er tilgængelige på forskellige dage.
Værkstederne kan frit benyttes af alle deltagere, og er bemandet med undervisere, der står parat til at vejlede
og rådgive.
Bemærk: Der er i nogle tilfælde en sammenhæng mellem kursusudbuddet og emnerne på færdighedsværkstedet. Det er hensigten, at kursisterne inspireret fra et kursus kan komme hen i færdighedsværkstedet og
arbejde hands-on med emnet.

Oversigt over færdighedsværkstederne:
Mandag 12. november - 11:00 - 17:30
• Urinmikroskopi		
• Injektionsteknik		
• Blokade

• Smear
• Øresten / ørekrystaller

Tirsdag 13. november - 10:00 - 16:00
• Urinmikroskopi		
• Spirometri			
• Ultralyd

• Injektionsteknik med fokus på insulin
• Rygundersøgelse

Onsdag 14. november - 10:00 - 16:00
• Småkirurgi			
• Gynækologi 		
• Ultralyd

• Tympanometri & audiometri
• Inkontinens

Torsdag 15. november - 10:00 - 16:00
• Urindiagnostik		
• Devices i astma og 		
KOL behandling		
• Blokade			

• Gynækologi
• Vaccination / injektion
Eftermiddag:
• Øresten / ørekrystaller

Fredag 16. november - 10:00 - 15:00
•
•
•
•

Læs mere på: plo-e.dk

Urindiagnostik		
Smear			
Ultralyd			
Devices i Astma og KOL
behandling			

Formiddag:
• Småkirurgi
Eftermiddag:
• Inkontinens
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Færdighedsværksteder, mandag – fredag

Blokade
På injektionsdukker kan du lære at lægge de i praksis hyppigst anvendte blokader korrekt. Dukkerne lyser ganske
enkelt, når blokaden injiceres det korrekte sted. Kom og få en lektion i diagnosticering og blokadebehandling af en
række lidelser i skulderled, håndled og hånd, som ses hyppigst i almen praksis.

Devices i astma og KOL behandlingen
Tanken er, at der skal være mulighed for at stå med diverse tilgængelige astma / KOL behandlings-devices i hænderne. Blive instrueret i hvordan de anvendes, hvilke fordele og ulemper der er ved det enkelte device. Hvordan
kontrollerer vi at brugeren anvender devicet korrekt? Hvordan ser vi, om der er medicin i devicet, etc.? Underviseren
i værkstedet er farmakonom ansat i almen praksis.

Gynækologi
Her kan du øve dig i at oplægge spiral og anlægge gestagenstav, samt få gode fif til den gynækologiske undersøgelse.
Du kan prøve forskellige spekler, bl.a. engangsspekler og andre gode redskaber. Endvidere er det muligt at drøfte
præventionsmuligheder og de nyere forholdsregler, samt snakke om bækkenbundsøvelser.

Inkontinens
Kom og få en snak om inkontinensudredning i praksis. Hvem gør hvad? Er der dele af udredningen der er oplagt at
lægge over til personalet i praksis? Se eksempler på væske- og vandladningsskema, symptomsscoringsskema (DanPSS / ICIQ), flowchart og hjælpemidler.

Rygundersøgelse
Patienter med forskellige ryglidelser og problemstillinger er dagligt en udfordring for den praktiserende læge. I dette
færdighedsværksted kan du få faglig sparring til kvalificeret rygundersøgelse. Tillige tilbydes praktisk instruktion
og vejledning i at foretage rygundersøgelser.

Smear
Helt simpelt – hvordan foretages smearpodninger? Kom og prøv. Der vil være en konsultationssygeplejerske i værkstedet, som dagligt foretager smear samt en gynækologisk dukke til at øve teknikken på.

Småkirurgi
Kom og træn dine færdigheder i fjernelse af elementer fra huden. Ekscision? Tangentielt snit? Curettage? Suturteknik? Suturstørrelse? Biopsi? Du kan også lære en intracutansutur og få andre gode råd.

Spirometri
Der vil om formiddagen være en læge i færdighedsværkstedet, hvor der fokuseres på tolkning af værdier og kurver
med mulighed for dialog om behandlingsstrategi, medbring gerne spirometriundersøgelser fra egen klinik, der evt.
ønskes at blive taget udgangspunkt i. Hos sygeplejersken som er til stede hele dagen fokuseres primært på udførelse
af spirometri og reversibilitetestest demonstreres. Instruktion i peakflowmåling, identifikation af fejlkilder samt
kvalitetssikring. Kontrol og vedligeholdelse af apparatur. Tillige mulighed for at tale valg af devices og compliance
af inhalationsbehandlingen.
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Tympanometri og audiometri
Vi demonstrerer udførelse af tympanometri og audiometri (udført med tympanometret) samt tolker resultatet –
med fokus på udførelsen. Identifikation af fejlkilder og kvalitetssikring etc. Kontrol, vedligeholdelse og rengøring
af apparatur.

Ultralyd
Klinisk ultralyd er på vej til at blive et værdifuldt redskab i den praktiserende læges hverdag. Klinisk ultralyd skal
ses som et supplement til vores objektive undersøgelse og kan bidrage væsentligt til diagnostik, visitation og behandling. I værkstedet kan du prøve at skanne, se skanningseksempler på relevant patologi fra almen praksis og
møde læger, som skanner dagligt.

Urindiagnostik
Demonstration af de forskellige diagnostiske muligheder ved urinvejsinfektioner, der er til rådighed i almen praksis, samt
deres fordele og begrænsninger, herunder dyrkning og resistensbestemmelse.

Urinmikroskopi
Kom og få et lynkursus i fx at stille diagnosen ved urinvejsinfektion hurtigt og sikkert og i at genkende de hyppigste
bakterier, som ses ved urinvejsinfektioner.

Vaccination/injektion
Værkstedet giver mulighed for at koble teori og praksis. Intramuskulære og subcutane injektioner. Hvordan er det
man blander vacciner, trækker dem op og finder musklen? Og hvilken muskel? Spritter af eller ej, hvilken kanyle?
Injicer hvordan? Specielt tirsdag vil der være fokus på insulin-injektioner, hvilket insulin gives hvor og med hvilken
kanyle? Hvordan undgås infiltrater etc. Værkstedet er absolut lavpraktisk.

Øresten/krystaller
I dette færdighedsværksted, som er for læger og personale, kan du få informationer om sygdommen og behandlingen
heraf. Under vejledning kan du selv lave eller få vist Dix-Hallpike som anvendes til diagnosticering og Epleys manøvre,
som anvendes til behandling.
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Lægetorvet
Kom og få inspiration eller en snak på lægetorvet. Mandag og fredag kan du træffe Lægeforeningens
socialrådgiver Susanne Quistgaard, som kan besvare spørgsmål om fx langvarig sygdom, fleksjob, orlovsordninger i forbindelse med sygdom hos nære pårørende og meget andet.

Oplæg på Lægetorvet:
Hver dag i frokostpausen er der et lille oplæg fra en klynge, kig forbi:
Mandag og fredag 12:45 - 13:00
Tirsdag, onsdag og torsdag 13:30 - 13:45
Repræsentanter for klynger fortæller om deres erfaringer med fx:
• Hvordan har vi organiseret arbejdet og fordelt opgaverne?
• Hvilke emner har vi arbejdet med i klyngen?
• Hvilke data har vi at arbejde med i klyngerne?
• Hvordan er det at arbejde i en stor klynge?

Læs mere på: plo-e.dk
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Mød PLO’s sekretariat på Lægetorvet
Du kan møde et bredt udsnit af personale fra PLO’s sekretariat på Lægetorvet. I år
tilbyder vi særlige konsultationer, hvor du har mulighed for at drøfte og eventuelt få
hjælp til forståelsen af bestemmelser i overenskomst om almen praksis, profylakseaftalen, andre aftaler, lovgivning, bekendtgørelser og vejledninger.
Du er naturligvis altid velkommen til at komme med input og inspiration til nye initiativer, du kunne tænke dig at sekretariatet skal arbejde med, så kig forbi.

Mød PLA på Lægetorvet!
Tirsdag, onsdag og torsdag kan du i formiddags- og frokostpausen møde en jurist
fra PLA. Kom hvis du har spørgsmål der vedrører dine ansatte, eller hvis du gerne vil
høre mere om den overenskomst, som dit personale er omfattet af.

PLO Efteruddannelse
PLO
Efteruddannelse

- er stedet for efteruddannelse både for læger og praksispersonale i almen praksis.
Kom og hør om dine muligheder for efteruddannelse. Vi kan også hjælpe dig med at
søge refusion for din deltagelse på Lægedage. Husk at medbringe dit private NemID
nøglekort. Du kan få en introduktion til din Logbog og høre om Systematisk Efteruddannelse, også som gruppebaseret efteruddannelse.
Hvis du har idéer til nye emner, vil vi gerne tale med dig. Måske kunne du også tænke
dig at blive kursusleder eller underviser?

DSAM
DSAM er de praktiserende lægers fagligt-videnskabelige selskab. Selskabet har til
formål at udvikle det almenmedicinske speciale med særlig vægt på uddannelse,
forskning og kvalitetsudvikling. Vi er 4.500 medlemmer, som er speciallæger i almen
medicin eller på vej. Vil du høre mere om, hvad vi laver, og kunne du selv tænke dig
at være aktiv i selskabet, så kom over på torvet og få en snak med os. Har du ideer
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til, hvordan vi bedre involverer medlemmerne, så er vi også lydhøre for det. Er du ikke
medlem, er du velkommen til at komme forbi og få en snak om, hvad et medlemskab i
DSAM kan betyde både for dig og os.
Du kan også møde repræsentanter fra forskningsenhederne, der forsker i din hverdag. Her
er der mulighed for at høre, hvad der aktuelt forskes i, men også for at give ideer til nye
forskningsprojekter til gavn for patienterne i praksis.
Du er selvfølgelig også velkommen, hvis du har noget helt femte på hjerte eller bare gerne
vil nyde en kop kaffe og sludre med kolleger om løst og fast.

Forum for Yngre Almen Medicinere
FYAM, er et stærkt og aktivt netværk. Kig forbi standen og hør om FYAM’s årlige kampagner, internationale og regionale aktiviteter eller noget helt fjerde. Stil spørgsmål til en af
vores mange ildsjæle, eller giv os gode ideer til at gøre det endnu bedre. Alle er velkomne!

Studerendes Almen Medicinske Selskab
SAMS er DSAM’s studenterforening med afdelinger i København, Aarhus, Odense og
Aalborg. Mød engagerede studerende, der brænder for specialet almen medicin og hør,
hvad vi kan tilbyde.
Kom og network med os studerende, skab stærke bånd, snak studiejobs og mentorordning
og hør, hvad vi kan og ønsker for praksis. Få et indblik i aktiviteterne og en rundtur på
hjemmesiden sams.dsam.dk.

Klynger – den nye måde at arbejde med kvalitet på
Med den nye overenskomst blev begrebet ’almen praksis i klynger’ introduceret. I klyngerne skal der arbejdes med faglig kvalitetsudvikling. Arbejdet drives af lægerne selv og
forankres på en måde, der er meningsfuld for den enkelte klynge.
KiAP er sat i verden for at understøtte klyngerne – fra oprettelse til drift. Du kan møde
os på Lægetorvet og få inspiration til det praktiske i relation til oprettelse og drift af en
klynge, og til hvordan man konkret kan arbejde med faglig kvalitetsudvikling.

Ugeskrift for Læger
Følg med i Ugeskriftet hvor du er, og når du vil. 
Dit Ugeskrift kommer på papir direkte i din postkasse hver anden uge året rundt. Du kan
også vælge at læse den trykte udgave på din smartphone eller iPad ved at downloade vores
app. Du skriver bare Ugeskriftet i søgefeltet.
På ugeskriftet.dk kan du løbende hente al den information, der er vigtig for dig som læge
– det videnskabelige, det sundhedspolitiske og det medlemsnære. Du kan hver fredag
få tilsendt et nyhedsbrev, så du bliver opdateret på, hvad der er sket i løbet af ugen på
sundhedsområdet. Eller du kan alle hverdage få tilsendt et dagligt nyhedsbrev. Så er du
opdateret hver dag med nyheder skrevet direkte til dig. Er du mere til Facebook? Så følg
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os der. Skriv blot Ugeskrift for Læger. Det gør over 15.000 andre.
Og som noget nyt kan du høre aktuel debat på Ugeskriftets podcast. Du får linket
hver anden mandag i din mail fra Ugeskriftet. Du kan også finde programmet i
appen Podcast på iTunes eller ved at gå ind under Se og Lyt på ugeskriftet.dk.
Hvis du også vil tweete med os, så gå ind på @Ugeskriftet for nyheder. Vi har også
en særlig tweet om videnskab, @UgeskriftetVid.

Månedsskrift for almen praksis
Med et oplag på knap 5.000 eksemplarer er Månedsskrift for almen praksis fortsat en væsentlig del af de praktiserende lægers efteruddannelsesstof, og redaktionen arbejder til stadighed på at tilpasse bladet til målgruppens hverdag, så læseren
får relevant, bred information og efteruddannelse.
iPRAKSIS er et tidsskrift for praksispersonalet, med artikler som tager udgangspunkt i hverdagen i praksis. Tidsskriftet udkommer en gang i kvartalet.
Derudover præsenterer vi Praksisskærm – et web-baseret program, som gør det
let at præsentere informationer på en skærm i venteværelset samt MediBOX –
lægens elektroniske værktøjskasse.

Lægehåndbogen – en del af det sammenhængende sundhedsvæsen
Tirsdag og onsdag får vi besøg af sundhed.dk. Sammen sætter vi fokus på praksispersonalet. Hvad savner I, og hvad kan vi gøre bedre? Kom forbi standen, og
hjælp os med at gøre Lægehåndbogen og sundhed.dk til et bedre værktøj for endnu
flere.
Nyt i Læge og Patienthåndbogen i 2018:
• Samlet linkliste til vejledninger, herunder forløbsbeskrivelser, i hver sygdomsartikel
• Lab-svar artikler til borgere. Bliver senere koblet på lab-portalen på sundhed.dk
• Mere læsevenlige artikler i patienthåndbogen
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Praktiske oplysninger
Sted
Lægedage afholdes i Bella Center Copenhagen
Center Boulevard 5, 2300 København S
Telefon: 32 52 88 11
E-mail: bc@bellacenter.dk
www.bellacentercopenhagen.dk

Tilmelding til Lægedage
Du tilmelder dig Lægedage på www.plo-e.dk
HUSK – næsten alle kurser og sociale aktiviteter kræver tilmelding.
Igen i år er alle kurser, der ikke holdes i et auditorium, tilmeldingskurser. Du skal derfor allerede ved tilmelding tage stilling til, hvilke kurser du ønsker at deltage i.
Der er rift om pladserne, så hurtig tilmelding anbefales.
Tilmeldingsfristen er 1. november 2018.
Du kan ikke længere tilmelde dig ved at møde op i Bella Center under Lægedage.
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte os på telefon: 3544 8416.

Kursusafgift og betaling
•

Kursusafgift for læger og praksispersonale:

kr.	2.900,- pr. dag

•

Kursusafgift for Yngre Læger:

kr.	 900,- pr. dag

•

Kursusafgift for pensionerede læger:

kr.	 900,- pr. dag

•

Kursusafgift for KBU / Introlæger

kr.	 500,- pr. dag

Kursusafgiften dækker deltagelse i kurser, kursusmateriale, frokost, kaffe i pauserne, garderobe, evt. aftenarrangement og adgang til udstillingen. Det er muligt at deltage én dag, flere dage eller alle fem dage.
NB! Vi har indført kortbetaling, hvilket betyder, at du betaler ved tilmelding online.

Afmelding
Afmelding skal ske skriftligt med en mail til Lægedages sekretariat (Laegedage@dadl.dk). Ved afmelding efter 1. oktober betales et administrationsgebyr på kr. 1.450,-. Yngre læger, pensionerede læger og
KBU’ere og introlæger betaler dog kun kr. 450,- i administrationsgebyr efter 1. oktober. Ved afmelding
efter 1. november betales fuld kursusafgift.

Hotelreservation
Kursister tilbydes overnatning til en favorabel pris på Hotel Bella Sky med direkte adgang til Bella Center.
Praksispersonale med arbejdssted i Jylland, på Bornholm, Færøerne og i Grønland tilbydes tilskud på
kr. 600,- pr. overnatning på Hotel Bella Sky.
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KBU’ere og introlæger med arbejdssted i Jylland og på Bornholm tilbydes tilskud på kr. 600,- til én overnatning på Hotel Bella Sky.
Book dit hotelværelse på www.plo-e.dk
For yderligere oplysninger om Hotel Bella Sky:
Telefon: 32 47 30 10
E-mail: rooms@bchg.dk

Transport til Lægedage/Bella Center
Bil . . . . . . 	
Der er motorvej lige til døren fra såvel Danmark som Sverige. Der er parkering ved Bella
Center. Bemærk parkeringsafgiften er kr. 25,- pr. time, dog max kr. 100,- for 24 timer.
Tog . . . . . 	Regionaltog standser ved Ørestad Station, hvor der kan skiftes til Metro. Intercitytog standser indtil videre ikke ved Ørestad Station.
Metro . . . 	Metroens linje M1 kører til metrostation Bella Center, som ligger 5 min. gang fra Bella Centers indgang Øst.
Fly . . . . . . 	Bella Center ligger ca. 10 min. kørsel i taxi fra Københavns Lufthavn. Der går desuden regionaltog til Ørestad Station og derfra metro til Bella Center Station.
Bus . . . . .

Linjerne 34, 4A og 250S kører til Bella Center.

Kursuslokaler
I foyeren finder du en trykt oversigt over kurser og kursuslokalernes placering. Der vil ligeledes være
tydelig skiltning med angivelse af, hvor de forskellige kurser afholdes.

Pausetider
Mandag
Kl. 10:30 - 11:00
Kl. 12:00 - 13:15
Kl. 15:15 - 15:30
Kl. 16:45 - 17:15

Formiddagspause
Frokostpause
Eftermiddagspause med kaffe, te, frugt og kage i udstillingsområdet
Pause i Åbningssessionen

Tirsdag, onsdag og torsdag
Kl. 10:30 - 11:00 Formiddagspause
Kl. 12:30 - 14:00 Frokostpause
Kl. 15.30 - 16:00 Eftermiddagspause med kaffe, te, frugt og kage i udstillingsområdet
Fredag
Kl. 10:30 - 11:00
Kl. 12:00 - 13:15
Kl. 14:30 - 14:50
Kl. 15:45 -
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Sådan søger du refusion fra Fonden for Almen Praksis
Når du skal søge refusion for Lægedage, går du ind på www.laeger.dk/PLO/refusion
Lægedage har 5 aktivitetsnumre alt efter, hvor mange dage du deltager.
•
•
•
•
•

Lægedage 1 dags deltagelse
Lægedage 2 dages deltagelse
Lægedage 3 dages deltagelse
Lægedage 4 dages deltagelse
Lægedage 5 dages deltagelse

2018 - 0811
2018 - 0812
2018 - 0813
2018 - 0814
2018 - 0815

Ved spørgsmål send en mail til euf.plo@dadl.dk

Systematisk efteruddannelse
På Lægedage udbydes 3 kurser som systematisk efteruddannelse. Den systematiske efteruddannelse er et
supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddannelse og har et omfang på tre dage årligt, hvor du får
forhøjet takst for tabt arbejdsfortjeneste.
Søg refusion for kurser med forhøjet takst på aktivitetsnumrene:
• ”Den ældre patient”, tirsdag den 13. november 230T SE
• ”Den døende patient”, onsdag den 14. november 330T SE
• ”Den ældre patient”, onsdag den 14. november 340T SE

2018 - 0816
2018 - 0817
2018 - 0818

Praktiserende læger
På Lægetorvet i udstillingsområdet kan du få assistance til at søge refusion for din deltagelse på Lægedage.
Uddannelseslæger
Tilskud kan søges ved at logge på www.laeger.dk/PLO/refusion
Her kan du også finde detaljerede oplysninger om tilskuddets størrelse og betingelser.
Generelt om tilskud til Lægedage
Du kan max. søge tilskud til 5 kursusdage og i øvrigt efter reglerne for Fonden til Almen Praksis. Godtgørelsesbeløbet for transport i forbindelse med deltagelse i Lægedage er max. kr. 2.000,-
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Holdet bag Lægedage
Lægedage er et fællesarrangement mellem PLO og DSAM. Lægedage hører under Styregruppen for Efteruddannelse, hvis medlemmer består af bestyrelsesmedlemmer fra de to organisationer., samt en repræsentant fra FYAM. Styregruppens generelle opgave er på vegne af PLO’s og DSAM’s bestyrelser at varetage
den overordnede strategi og videreudvikling af efteruddannelsesaktiviteter, der er målrettet praktiserende
læger og deres personale, herunder Lægedage.

Christian Freitag
PLO - FORMAND FOR BESTYRELSEN

Anders Beich
DSAM - FORMAND FOR BESTYRELSEN

Styregruppen for efteruddannelse, valgte medlemmer:
Gunver Lillevang
PLO, FORMAND FOR STYREGRUPPEN

Anders Beich
DSAM

Birgitte Riis Møller
PLO

Bolette Friedrichsen
DSAM

Trine Jeppesen
PLO

Jette Kolding Kristensen
DSAM
Kasper Lorentz Johansen
FYAM

Kursusplanlægning:
Roar Maagaard
UDDANNELSESKONSULENT,
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Jette Elbrønd
UDDANNELSESKONSULENT,
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Pia Koefoed
UDDANNELSESKONSULENT,
ALMENT PRAKTISERENDE LÆGE

Lone Pedersen
UDDANNELSESKONSULENT,
KONSULTATIONSSYGEPLEJERSKE

Administration:
James Høpner
EFTERUDDANNELSESCHEF

Eva Maria Mogensen
CHEFKONSULENT OG ANSVARLIG FOR LÆGEDAGE

Inge Nørgaard
KURSUSKOORDINATOR

Kristine Olsen
KURSUSKOORDINATOR

Kontakt:
PLO-E sekretariat
Tlf. 3544 8416

www.plo-e.dk
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