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Nye tider, krav og kompetencer
Der sker meget nyt i almen praksis, ligesom der sker en masse omkring os i det øvrige sundhedsvæsen.
Det betyder, at der er et stigende behov for, at du holder dine kompetencer som praktiserende læge ved
lige.
Systematisk efteruddannelse – forsat et bredt udbud
PLO-Efteruddannelse (PLO-E) er den største udbyder af den systematiske efteruddannelse. Vi har kurser indenfor alle temaer, ligesom vi forsætter med at afholde SE-dage - tre dage, hvor du kan vælge
imellem alle temaerne, og hvor der som noget nyt også udbydes kurser indenfor KOL og type 2-diabetes
for dit personale.
Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse (SGE)
PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for at tage din systematiske efteruddannelse i en
gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din supervisionsgruppe, i
en temagruppe eller måske i din klynge. Læs mere om SGE på side 12 eller på PLO-E.dk
Selvvalgt efteruddannelse
I nærværende katalog finder du en bred vifte af kurser udbudt som selvvalgt efteruddannelse.
Vi håber, at du finder det, du har brug for, særligt brænder for eller lige trænger til en opdatering i.
Finder du ikke, hvad du søger, så send os gerne en mail på kurser.plo@dadl.dk med forslag til fremtidige
kurser.
OK18 – fokus på patienter med KOL og type 2-diabetes
Nogle af de kompetencer, der sættes fokus på med den nye overenskomst, er behandlingen af patienter
med KOL og type 2-diabetes. PLO-E udbyder en masse nye kurser med tilskud til dit personale, men
vi sætter også fokus på lægerollen i den sammenhæng. To af vores nye kurser handler om, hvordan du
behandler patienter med kronisk sygdom, hvad der er dit ansvar og særligt, hvordan du kan organisere
dit og klinikkens arbejde i forhold til disse patienter. Kurserne er fælleskurser, hvor du sammen med dit
personale kan få inspiration til at indrette din klinik på en mere effektiv måde i forhold til disse patienter.
Bruger du personalet rigtigt
Et andet af de områder, vi har fokus på, er, hvordan du som læge og leder kan få det bedste frem i dit
personale og få størst mulig gavn af personalets ressourcer og kompetencer. Vi har flere kurser om dette,
f.eks. om brug af en praksismanager, hvordan du kan motivere og involvere dit personale, og hvordan
du kan etablere behandlerteams.
Hold dig opdateret
Husk at på plo-e.dk kan du altid holde dig ajour med de seneste opdateringer og nyeste kursustilbud.

					

Vi glæder os til at se dig!

					
					Gunver Lillevang
					
Formand for Styregruppen for efteruddannelse
					Bestyrelsesmedlem i PLO
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Almen medicin update – A

Almen medicin update – B

Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst
forekommende lidelser, der fylder i hverdagen i praksis, og
samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis
efter endt kursus.

Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst
forekommende lidelser, der fylder i hverdagen i praksis, og
samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis
efter endt kursus.

På kurset Almen medicin update - A gennemgår vi:
• Den diagnostiske udfordring (Diagnostisk Enhed/paraklinik)
• Urologi
• Bevægeapparat
• Rational farmakoterapi
• Kardiologi
• Øre-næse-halssygdomme.

På kurset Almen medicin update - B gennemgår vi:
• Psykiatri
• Funktionelle lidelser
• Gastroenterologi
• Neurologi
• Endokrinologi
• Øjensygdomme.

Undervisere:
Eksperter indenfor området

Undervisere:
Eksperter indenfor området

Kursusledere:
Der er 2 kursusledere på kurset, som vil variere imellem
Martin Ryt-Hansen, Jesper Lillesø, John Rosenberg og
Mads Strøyer Andersen, alment praktiserende læger

Kursusledere:
Der er 2 kursusledere på kurset, som vil variere imellem
Martin Ryt-Hansen, Jesper Lillesø, John Rosenberg og
Mads Strøyer Andersen, alment praktiserende læger

Tid & sted: 25. - 27. februar 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 17. december 2018

Tid & sted: 25. - 27. februar 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 17. december 2018

Tid & sted: 7. - 9. oktober 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019

Tid & sted: 20. - 25. maj 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2019

Pris: 12.100 kr.

Pris: 12.100 kr.

Vi afholder både ”Almen medicin Update – A, B og C” som alle er over 3 dage. De tre kurser supplerer hinanden, så du ved
at deltage i dem alle, vil komme omkring de 50 hyppigste diagnoser. Alle kurserne kan stå alene. Vi vil afholde 2 kurser på
samme tid, så du får derfor mulighed for at mødes på tværs af kurserne med dine kollegaer.

Almen medicin update – C
Formålet med kurset er, at du bliver opdateret i de hyppigst
forekommende lidelser, der fylder i hverdagen i praksis, og
samtidigt sikre, at det faglige niveau på de hyppigste henvendelsesårsager øges og implementeres hjemme i praksis
efter endt kursus.
På kurset Almen medicin update - C gennemgår vi:
• Geriatri
• Lungesygdomme
• Gynækologi
• Rejse/infektionsmedicin
• Pædiatri
• Dermatologi.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Der er 2 kursusledere på kurset, som vil variere imellem
Martin Ryt-Hansen, Jesper Lillesø, John Rosenberg og
Mads Strøyer Andersen, alment praktiserende læger
Tid & sted: 20. - 25. maj 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 13. marts 2019
Tid & sted: 7. - 9. oktober 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019
Pris: 12.100 kr.
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Børnepsykiatri

De små specialer

Det er ofte en stor udfordring at stå over for børn mistænkt
for at have en psykiatrisk lidelse. Også når du skal vejlede
og støtte familier med børn, der er diagnosticerede. Der
stilles krav til dig om at kende de diagnostiske metoder. Du
skal kunne følge op på eventuelle medicinske behandling–
er og den efterfølgende kontrol af behandlingen iværksat
af børne- og ungdomspsykiateren. Det kan også være en
udfordring at agere i samspillet med PPR om et barn, der
ikke trives. Du skal også kende de muligheder, der er for
støtte til barnet eller den unge i andre regi, fx kommuner
og regioner.

De små specialer fylder meget i almen praksis. Det kan
være vanskeligt at holde sig opdateret på den nyeste viden inden for disse specialer. En række af de sygdomme,
som relaterer sig til disse specialer, kan håndteres i almen
praksis, mens andre kræver en henvisning til en speciallæge
inden for området.

Formålet med kurset er at klæde dig på til at håndtere den vanskelige kunst at bidrage mellem PPR og
Børnepsykiateren, samt at gøre dig generelt bedre rustet til
at mestre relationen til den børnepsykiatriske patient.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Jette Grølsted, alment praktiserende læge
Tid & sted: 11. - 13. november 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 9. september 2019
Pris: 10.400 kr.

Formålet med kurset er at styrke din viden om øre-, næse-,
hals-, hud- og øjensygdomme, så du bliver bedre til den
praktiske håndtering af patienterne. Øg din baggrundsvid–
en, kliniske håndgreb samt få praktiske råd til hverdagen
med patienterne.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Anette Skov, alment praktiserende læge
Jesper Lillesø, alment praktiserende læge
Tid & sted: 27. - 29. maj 2019
Dragsholm Slot, Hørve (Odsherred)
Tilmeldingsfrist: 25. februar 2019
Pris: 13.000 kr.
Tid & sted: 3. - 10. marts 2019
La Gomera, Spanien
Tilmeldingsfrist: Snarest
Tid & sted: 27. oktober - 3. november 2019 (fuldtegnet)
La Gomera, Spanien
Tilmeldingsfrist: 26. april 2019
Pris: 12.500 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr.

Diabetes i almen praksis (2 moduler)
Stigende incidens af type 2-diabetes og Prædiabetes gør
dette kursus uhyre relevant. Nye behandlingsmuligheder
med fokus på hjerte/kar mortalitet vil blive gennemgået. Forebyggelse og behandling af livstilsfaktorer såsom
fedme vil blive diskuteret.
Formålet med kurset er at give dig en update i behandling
af type 2-diabetes. Vi arbejder med en teoretisk og praktisk indgang til behandling i almen praksis. Vi kommer
omkring diagnostik, den multimorbide patient, overgang
fra peroral behandling til insulin. Ser på den nyeste viden
præsenteret med fokus på diskussion af den multimorbide patient. Vi gennemgår diabetesbehandling fra A-Z. Og
giver råd om organisering af praksis til håndtering af den
stigende mængde kronikere.
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Underviser:
Kamran Akram, overlæge, ph.d., Copenhagen Diabetes
Center Steno
Kursusleder:
Morten Hovgaard-Sveen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 15. marts 2019 og 10. maj 2019
Comwell Roskilde
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019
Tid & sted: Gentages i efteråret
Tilmeldingsfrist: Dato følger på plo-e.dk
Pris: 6.800 kr.

PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Fagspecialer

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 2019   

Få styr på kvinderne
– opdatering i gynækologi

Godnat og sov godt

Gynækologiske problemstillinger spænder vidt, fra banale vaginale infektioner til alvorlige cancerlidelser, og er en
hyppig årsag til henvendelse i almen praksis. Du vil efter
kurset være opdateret i at håndtere de hyppigste problemstillinger inden for infektioner, HPV, blødningsforstyrrelser, prævention, endometriose, PCOS og abort. Du vil også
få opdateret din viden om de mest anvendte behandlinger
hos de praktiserende gynækologer og på de gynækologiske
afdelinger.

Som praktiserende læge møder du ofte patienter, der har
søvnproblemer. De har ofte et ønske om en recept på sovemedicin. Du er underlagt kravene fra Sundhedsstyrelsen,
som har skærpet indsatsen mod forbrug af benzodiazepiner. Så hvad gør du, når du ikke vil udskrive en recept på
sovemedicin? Det kan i den forbindelse være vigtigt at vide
en del om søvnens fysiologi, at kunne undersøgere nærmere, hvad søvnproblemet består af og at kunne tilrettelægge
en behandlingsplan, der ikke indebærer sovemedicin.

Formålet med kurset er at opdatere din viden inden for gynækologi i almen praksis. Derudover er formålet at give dig
konkrete og praktiske anvisninger på håndtering af hyppige gynækologiske problemstillinger i praksis samt informere om de mest anvendte behandlinger hos praktiserende
speciallæger og gynækologisk afdelinger.

Kurset udspringer af Sundhedsstyrelsens vejledning om
ordination af afhængighedsskabende lægemidler, som bl.a.
har givet anledning til øget opmærksomhed på danskernes
forbrug af benzodiazipin i forbindelse med søvnproblemer.
Formålet med kurset er at give dig øget viden om søvnens
fysiologi og søvnforstyrrelser samt non-farmakologisk behandling, så du lettere kan komme med et stærkere lægefagligt modspil til patienternes ønske om sovemedicin.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Søren Wichmand, alment praktiserende læge

Undervisere:
Jan Ovesen, speciallæge i ØNH og søvn
Elin Døfler, yogalærer og specialist i søvn

Tid & sted: 27. - 29. marts 2019
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 25. januar 2019

Kursusleder:
Jette Grølsted, alment praktiserende læge

Pris: 12.500 kr.

Tid & sted: 28. - 30. august 2019
Gammel Brydegaard, Sydfyn
Tilmeldingsfrist: 27. juni 2019
Pris: 10.300 kr.

Hjælp – patienten har ondt i leddene
– reumatologi
Alle læger kender patienten, som kommer med et eller flere
smertende led og måske muskelømhed. Formålet med kurset er at øge dine muligheder for at vurdere, om smerterne
skyldes en reaktiv artrit, urinsur gigt, reumatoid artrit,
LED, D-vitaminmangel eller noget helt andet.
Efter kurset vil du være bedre til at vurdere, hvordan du
bedst kommer diagnosen nærmere, hvilke blodprøver der
skal tages, hvad du kan udlede af svaret, og hvornår du
skal sende patienten videre.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK

Undervisere:
Lars Juul, overlæge
Jens Skøt Hindrup, overlæge
Jan Pødenphant, overlæge, dr.med.
Kursusleder:
Jakob Olsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 4 - 5. april 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019
Pris: 5.900 kr.
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Insulinbehandling af type 2-diabetes
for læger

Kirurgi i almen praksis

Med OK-18 har almen praksis fået et endnu større ansvar
end tidligere i forbindelse med at varetage patienter med
type 2-diabetes – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling etc. Det forventes også, at vi overtager
patienter fra diabetesambulatorierne, herunder varetager
opstart og titrering af insulinbehandlingen i almen praksis.

På dette kursus blander vi teori og praktik. Vi ser dermatologen og plastikkirurgen behandle patienten i praksis.
Vi gennemgår diagnostik og behandling af hudens tumorer, samt forskellige måder at fjerne elementer fra huden.
Ortopædkirurgi med praktiske håndgreb og procedurer,
som vi selv kan udføre i almen praksis.

Afhængig af praksisstørrelse og kvalifikationerne hos
praksispersonalet, vil insulinbehandling kræve praktiske
færdigheder, viden og erfaringsopbygning. For de praksis,
hvor det er personalet, der varetager opgaven, er det vigtigt
at lægen er opdateret og klædt på til at supervisere indsatsen og kan konferere svære patienter med endokrinologiske speciallæger.

Der vil blive vist fotos og filmklip fra operationer. Vi får
mulighed for at dermatoskopere og øve forskellige måder
at suturere på atrapper, bl.a. intradermal sutur. Fredag formiddag tager vi til dermatologens og plastikkirurgens praksis, hvor vi i mindre grupper ser patienter blive behandlet.

Kurset gennemgår på højt niveau farmakologisk behandling af type 2-diabetes patienter med fokus på videreuddannelse i insulinbehandling.
Undervisere:
Eksperter på området
Kursusleder:
Klaus Roslind, alment praktiserende læge
Tid & sted: 19. marts 2019 og 30. april 2019
Comwell Aarhus
Tilmeldingsfrist: 19. januar 2019
Tid & sted: 24. september 2019 og 5. november 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 24. juli 2019

Formålet med kurset er at du i flere tilfælde selv kan færdigbehandle patienten.

Undervisere:
Per Bjerregård, speciallæge, plastikkirurg
Susanne Fløistrup Vissing, speciallæge, dr. med.
Camilla Ryge, overlæge, ph.d.
Kursusleder:
Lotte Willumsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 9. - 10. maj 2019
Rungstedgård, Rungsted
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019
Pris: 9.400 kr.

Pris: 5.500 kr.

Kvindesygdomme i almen praksis
Kvinder udgør en stor del af kontakterne til almen praksis,
og de har så forskellige helbredsproblemer, at de fylder
mere end ét speciale. Således sætter kurset fokus ikke kun
på gynækologiske problemstillinger, men også urogynækologiske, benigne som maligne brystlidelser, graviditet og
obstetrik i almen praksis.
På kurset vil du blive undervist i blødningsforstyrrelser,
antikonception, abortproblemer, infertilitet, PCO, endometriose, mammasygdomme, svagreomsorg, inkontinens
samt infektioner.
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Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Joen Steendahl, alment praktiserende læge
Tid & sted: 7. - 14. september 2019
Italien
Tilmeldingsfrist: 11. marts 2019
Pris: 16.700 kr. + rejse og ophold på ca. 16.000 kr.
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Neurologi i almen praksis
Neurologispecialet er i de sidste år blevet tiltagende subspecialiseret og komplekst, samtidig med at specialet fylder
meget i almen praksis.
Formålet med kurset er at optimere din neurologiske undersøgelsesteknik, diagnostik og behandling. Derudover
får du indblik i symptomatologi og diagnostik af de i almen
praksis hyppigst forekommende neurologiske lidelser med
henblik på bedst mulig behandling og visitation.

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 2019   

Undervisere:
Marianne Mikkelsen, overlæge
Helle Thagesen, overlæge
Christina Rostrup Kruuse, overlæge
Kursusleder:
Ole Busch, alment praktiserende læge
Tid & sted: 21. - 22. oktober 2019
Kurhotel Skodsborg
Tilmeldingsfrist: 12. august 2019
Pris: 9.700 kr.

Opdatering i endokrinologi
Endokrinologi dækker tilstande, som hyppigt er forekommende i almen praksis. Der er sket en stor udvikling
i kendskabet til de enkelte sygdomme og mulighederne
for at behandle dem. Især inden for diabetes, thyreoidea,
osteoporose, D-vitamin og kalkstofskiftet. En stor andel
af patienterne visiteres i dag unødigt til anden speciallæge
eller hospital.
Formålet med kurset er at give dig fortrolighed med udredning og behandling af de forskellige sygdomme inden for
emnet. Efter kurset vil du desuden kunne behandle patienten efter de retningslinjer, der foreligger fra de forskellige
videnskabelige selskabers side.

Overekstremitetens idrætsskader
Flere og flere dyrker motion på et stadigt højere plan og
mere intensivt, og vi ser derfor flere overbelastningsskader
i almen praksis. Forventningerne om hurtig og præcis diagnostik og behandling er derfor stigende.
Formålet med kurset er at give deltagerne den nyeste viden om akutte og overbelastningsrelaterede idrætsskader
på overekstremiteten inkl. columna cervicalis. Efter kurset
vil du kunne udrede, diagnosticere og initiere behandling
af de hyppigste idrætsskader samt mere specifikke skader
inden for de enkelte sportsgrene. Du vil derudover kunne
præcisere dit valg af billeddiagnostik.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK

Undervisere:
Pia Eiken, overlæge
Ole Snorgaard, overlæge
Kursusleder:
Joen Steendahl, alment praktiserende læge
Tid & sted: 31. august - 7. september 2019
Italien
Tilmeldingsfrist: 22. marts 2019
Pris: 13.200 kr. + rejse og ophold på ca. 16.000 kr.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Henrik Rømer, alment praktiserende læge
Marianne Nexmann, alment praktiserende læge
Tid: 25. oktober - 1. november 2019
La Santa, Lanzarote
Tilmeldingsfrist: 26. april 2019
Pris: 18.200 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr.
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Praksisrelevant kardiologi

Recepten på seksuel trivsel og sundhed

Resultaterne af flere vigtige studier inden for kardiologi er
gennem de senere år publiceret. De har væsentlige konsekvenser for indikationerne for farmakologisk intervention
inden for behandling og profylakse. Sideløbende er der
sket en betydelig udvikling af undersøgelsesprocedurer og
de kirurgiske behandlingsmuligheder.

Undervisning i seksuel trivsel med og uden sygdom,
herunder undervisning i seksuelle problemer og dysfunktioner ved almindelige psykiske og somatiske sygdomme.

Formålet med kurset er at skabe overblik og sætte de nye
undersøgelser og behandlingsmuligheder ind i et alment
medicinsk perspektiv. Det sker med udgangspunkt i det
daglige arbejde i praksis og med sygehistorier.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Stig Sonne-Larsen, alment praktiserende læge
Tanja Eiersted Molzen, alment praktiserende læge
Tid: 8. - 15. september 2019
Mallorca, Spanien
Tilmeldingsfrist: 15. februar 2019
Pris: 12.600 kr. + rejse og ophold på ca. 15.500 kr.

I forhold til seksuel trivsel og sundhed gennemgår vi
bl.a.: Depression, præstationsangst, smerter (dyspareuni),
cancer (prostata og mamma), diabetes og hjertesygdom,
mindfulness og kropsterapi. Den gode henvisning til
sexologisk behandling og forskellige terapiformer (terapi
med fokus på det mentale og overblik over kropsterapier).
Hvad er lægens rolle og hvilken medicin skal udskrives?
Kurset omhandler derudover bl.a.:
• Samtalen om seksualitet. Hvordan kan lægen bedst
muligt tale om seksualitet med patienten?
• Anamnese, herunder film fra sexologisk klinik
• Hvad sker der i krydsfeltet mellem helbred, medicin- 		
bivirkninger, stress og seksualitet?
• Good-Enough Sex modellen - hvordan kan lægen bruge
den? ”Sex made simple”
• Hvordan undgås ”2 vejs tabuet” ved samtalen om
seksualitet?
Undervisere:
Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin, forfatter og sexolog
Annamaria Giraldi, Professor i klinisk sexologi,
overlæge ved Sexologisk Klinik, ph.d.
Helle Trankjær, alm. praktiserende læge
Shlomy Ofer, psykomotorisk terapeut
Kursusleder:
Helle Trankjær, alm. praktiserende læge
Tid & sted: 21. - 24. maj 2019
Comwell Kellers Park, Vejle
Tilmeldingsfrist: 22. marts 2019

Skulderen – det svære led
Kurset er klinisk praksisorienteret. Du vil få genopfrisket
funktionel skulderanatomi og funktion. Vi kommer omkring de mest almindelige belastningsrelaterede og traumatiske skulderlidelser. Du vil få forbedret din undersøgelsesteknik, diagnostik og forslag til behandling, herunder
blokadebehandlinger.
Formålet med kurset er at øge dit kendskab og færdigheder
i forhold til lidelser i skulderen med deraf forbedret diagnostik, behandlingsplan og vejledning. Få den nyeste viden
om træningsmetoder og kirurgiske tilbud.
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Undervisere:
Bjørn Thorup, overlæge, ortopædkirurg
David Høyrup Christiansen, fysioterapeut,
cand.scient.san.
Kursusleder:
Jørgen Buch Hagelskjær, alment praktiserende læge
Tid & sted: 18.november 2019
Hindsgavl slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2019
Pris: 3.400 kr.
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Smerter – kroniske benigne smerter og
cancersmerter

Spirometri for læger

Smertens ætiologi set ud fra begrebet ’total smerte’ bestående af fysisk, psykisk, social og åndelig smerte vil være
grundlaget for undervisningen. Vi gennemgår de forskellige smertetyper og deres særpræg, samt de smertestillende midler vi håndterer til dagligt med vægt på fordele og
ulemper i forhold til effekt og bivirkninger.

Med OK18 har almen-praksis fået et endnu større ansvar
end tidligere i forhold til varetagelse af patienter med lungesygdomme – det være sig opsporing, målsætning, motivation, behandling m.v. og det forventes, at vi er pro-aktive i opsporingen af KOL- patienterne og øger antallet af
spirometriundersøgelser.

Formålet med kurset er at opdatere dig i diagnostik og behandling af både kroniske benigne smerter og cancersmerter.

Spirometri er nødvendig for diagnose og ved opfølgning
af en række lungesygdomme, herunder astma, Kronisk
Obstruktiv Lungesygdom (KOL), lungeemfysem og interstitiel lungesygdom. Kvaliteten af lungefunktionsundersøgelsen og tolkningen er afgørende for, at vi kan tilbyde
patienterne et optimalt forløb og bedst mulig rådgivning og
behandling af deres lungesygdom.

Undervisere:
Bodil Abild Jespersen, overlæge
Gitte Handberg, overlæge
Annette Skriver, psykolog
Kursusleder:
Anna Weibull, alment praktiserende læge
Tid & sted: 23. - 24. oktober 2019
Sostrup Kloster, Grenå
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019
Pris: 8.400 kr.

Kurset tilbyder støtte til organisering af indsatsen i egen
praksis.
Undervisere:
Jann Mortensen, professor, overlæge
Mathias Munkholm, reservelæge
Birgitte Hanel, bioanalytiker, dr.med.
Maibritt Rævdal Christensen, forskningssygeplejerske
Samt 2 instruktører
Kursusleder:
Klaus Roslind, alment praktiserende læge
Tid & sted: 8. maj 2019 og 19. juni 2019
Crowne Plaza Copenhagen Towers, København
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019
Tid & sted: 23. oktober 2019 og 4. december 2019
Comwell Aarhus
Tilmeldingsfrist: 23. august 2019
Pris: 6.500 kr.
Kurset er godkendt til refusion med samme takst som
systematisk efteruddannelse

Sårdiagnostik og behandling
Kurset er arrangeret af PLO-E og Dansk Selskab for
Sårheling (DSFS - www.saar.dk)
Formålet med kurset er at styrke din evne til visitation,
diagnoticering og behandling af patienter med kroniske
sår, og styrke samarbejdet med patient og pårørende samt
regionale og kommunale samarbejdspartnere.

Underviser:
Eskild Henneberg, overlæge
Kursusleder:
Thomas Mosgaard, alment praktiserende læge,
efteruddannelsesvejleder
Tid & sted: 29. januar 2019
Vejlefjord Hotel, Vejle
Tilmeldingsfrist: 14. december 2018
Pris: 3.700 kr.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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Tendinopati og columna
Tendinopati er hyppig henvendelsesårsag i almen praksis.
Det kan udvikle sig til langvarige forløb til frustration for
patient - og indimellem også læge.
Kurset giver dig en opdatering inden for diagnostik, undersøgelsesteknik og behandling. Kurset består af en vekslen
mellem teoretisk gennemgang af nyeste praksisrelevante
viden om tendenopatier generelt og praktisk instruktion i
undersøgelsesteknik samt øvelsesterapi indenfor specifikke
tendinopatier, som f.eks faciitis plantaris og aschilles tendinit. Efter kurset vil du have viden om, hvilke tiltag patienten
med fordel kan iværksætte hjemme for at bedre tilstanden.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Stine Tange, alment praktiserende læge
Tid & sted: 26. - 27. september 2019
Comwell Hotel Hvide Hus, Aalborg
Tilmeldingsfrist: 1. august 2019
Pris: 7.500 kr.

Kurset giver en ligeledes en forståelse af collumnas funktion
og dysfunktion, med fokus på, hvordan vi via anamnese og
undersøgelse kan komme diagnose og behandling nærmere.
Teoretisk og praktisk gennemgang af præcis klinisk undersøgelsesteknik i forhold til differential diagnostik. Behandling,
prognose og håndtering. Der tages udgangspunkt i de hyppigste ryglidelser som discus prolabs, degenerative ryglidelser, stenoser, olisteser, spondylartrit.

Ultralyd
På dette grundkursus i Point-Of-Care Ultralydsskanning
(POCUL) i almen praksis lærer du at anvende ultralyd i
udredningen af den almen medicinske patient.
POCUL er en undersøgelse, der søger at besvare simple kliniske problemstillinger i form af fravær eller tilstedeværelse
af en patologisk tilstand Fx: Har patienten en galdesten? Er
patienten intrauterint gravid? POCUL kan bidrage til hurtigere og mere sikker diagnostik, behandling og visitation
i almen praksis.
På kurset er der fokus på en praktisk tilgang til oplæring i
og brugen af ultralyd. Dels i form af en anatomisk workshop og dels i form af modulbaseret hands-on træning, der
tager udgangspunkt i patientcases fra almen praksis. Der
forventes høj deltageraktivitet, og det forudsættes, at kursisten har læst lærebogsmaterialet, da en traditionel lærebogsgennemgang ikke bliver gennemført.
Undervisere:
Læger, speciallæger og undervisningsassistenter fra
CAMES
Kursusleder:
Thomas Løkkegaard, alment praktiserende læge

Underekstremitetens idrætsskader
Idræt har en stadig større betydning i samfundet. Flere og
flere dyrker motion på et stadig højere plan og mere intensivt, og vi ser derfor flere overbelastningsskader i almen
praksis. Kravet til hurtig og præcis diagnostik og behandling er derfor stigende.
Formålet med kurset er at øge din viden om idrætsmedicin
og give dig den nyeste viden om akutte og overbelastningsrelaterede idrætsskader på underekstremiteten inkl. bækken og lyske. Derudover vil den basale træningsfysiologi,
herunder kost og væske i forbindelse med idrætsudøvelse
og træningsplanlægning blive gennemgået.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Henrik Rømer, alment praktiserende læge
Marianne Nexmann, alment praktiserende læge
Tid & sted: 29. marts - 5. april 2019
Club La Santa, Lanzarote
Tilmeldingsfrist: 26. oktober 2018
Pris: 16.800 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr..

Tid & sted: Dato og sted følger på plo-e.dk
Tilmeldingsfrist: Dato følger på plo-e.dk
Pris: 7.700 kr.
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Livsstil og forebyggelse
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Mænds helbred

Motion, motivation og seniorfitness

Statistik om mænds helbred falder på flere områder overraskende ud: Mænd har en ca. fire år lavere middellevetid end kvinder,
mens de oplever deres helbred som supergodt lige til det sidste.
At der er registreret dobbelt så mange kvinder med depression,
mens næsten tre gange så mange mænd begår selvmord. Mænd
bruger den praktiserende læge mindre end kvinder, mens de fylder mere op i hospitalssengene.

De senere år er forebyggelseskonsultationer og livsstilssamtaler blevet en større og større del af den praktiserende
læges hverdag, og der stilles dermed større krav til vores viden på disse områder. På kurset fokuserer vi på motionens
anvendelse i forhold til de hyppigt forekommende livsstilssygdomme i almen praksis ved konkret at gennemgå test og
øvelser og ved at beskæftige os med samspillet mellem læge
og patient i rådgivningssituationen.

Overstående antyder et behov for at sundhedssystemet interesserer sig for manden som køn. Er der noget vi læger kan lære
om mødet med manden? Er der noget strukturelt/kulturelt, der
vanskeliggør at manden kan tage vare på sit helbred og finde
vej til sundhedsvæsnet, når det er relevant?
Formålet er at vi bliver klogere på manden som patient og væsen og at vi mere nuanceret kan varetaget mødet med ham i
vores konsultationer.
Undervisere:
Svend Aage Madsen, psykolog, forskningsleder og
formand for Selskab for Mænds sundhed
Henrik Kruse, terapeut, forfatter, leder af Hejmdal
Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin, forfatter og sexolog
Nadia Elgin, alment praktiserende læge
Jakob Jakobsen, speciallæge, urolog
Per Larsen, tidl. politichef, formand for Børns Vilkår

Formålet med kurset er at give dig redskaber til at anvende
motion som forebyggelsestiltag og som behandling i den
kliniske hverdag.

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Jakob Olsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 4. - 11. oktober 2019
Club La Santa, Lanzarote
Tilmeldingsfrist: 22. marts 2019
Pris: 15.700 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr.

Kursusleder:
Rasmus Nørøxe, speciallæge i almen medicin
Tid & sted: 3 dage i 2020
Tilmeldingsfrist: Dato følger på plo-e.dk
Pris: Følger på plo-e.dk

Motion, træning og kost
Der er i disse år meget fokus på kost og motion, og der
kommer hele tiden ny viden og information til. Patienten
søger derfor ofte et professionelt råd i forhold til, hvad træning, kost og motion betyder for egen sundhed. På hvilken
måde spiller det ind, hvis jeg er overvægtig, har diabetes,
KOL eller hjertesygdom? Kan det være farligt at dyrke motion, og får jeg skader? Skal vi alle have kosttilskudsprodukter og vitaminer? Hvordan virker træning i forhold til
sundhed, vægt og sygdomsforebyggelse? Disse spørgsmål
vil du efter kurset kunne besvare på et højt professionelt
niveau.
Formålet med kurset er at give dig en opdateret viden om
motion, træning og kost samt at vise dig konkrete øvelser
og teknikker, som du kan anbefale dine patienter.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK

Undervisere:
Henning Langberg, professor, dr.med.
Søren Lavrsen, lektor, cand.scient. idræt og molekylær
ernæring
Allan Butans Christensen, alment praktiserende læge
Kursusledere:
Allan Butans Christensen, alment praktiserende læge
Charlotte Voglhofer, alment praktiserende læge
Tid & sted: 2. - 7. september 2019
San Remo, Italien
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2019
Pris: 15.200 kr. + rejse og ophold på ca. 16.000 kr.
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SE-DAGE – 3 dage med systematisk
efteruddannelse
I foråret 2019 har du nu mulighed for at gennemføre din
systematiske efteruddannelse på to store arrangementer i
Vejle og Helsingør. På disse arrangementer vil alle temaer
i den systematiske efteruddannelse blive udbudt over et
3-dages forløb.
Du afgør selv, om du vil deltage 1, 2 eller alle 3 dage i de
kurser, du synes er de mest interessante.
Du kan vælge mellem følgende temaer:
- Børn og unge
- Den diagnostiske udfordring
- Den døende patient
- Den ældre patient
- Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
- Psykiatri.
Der er mulighed for overnatning alle dage. I pauserne og
om aftenen vil der være rig mulighed for at snakke med
kollegaer helt uden agendaer, politiske taler eller debatter.
Som noget nyt udbyder vi også personalekurser i KOL og
type 2-diabetes i forbindelse med SE-Dagene.
Læs mere om SE-Dagene på www.plo-e.dk

Undervisere:
Eksperter indenfor området

Systematisk efteruddannelse
Systematisk Gruppebaseret
Efteruddannelse (SGE)
- en ny måde at tage din systematiske efteruddannelse
PLO-E har udviklet et koncept, som giver dig mulighed for
at tage din systematiske efteruddannelse i en gruppe sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGEgruppe, i din supervisionsgruppe eller i en temagruppe.
Gruppen skal bestå af min. 5 deltagere. Vi anbefaler 8-12
deltagere. Gruppen vil få tilsendt materiale som indeholder
drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række videoklip
med eksperter, som udtaler sig om det pågældende emne.
Casene tager udgangspunkt i situationer fra din hverdag
i praksis. For at I som gruppe kan gennemføre et SGEforløb, skal én i gruppen have deltaget i facilitatorkurset.
Alternativt kan en efteruddannelsesvejleder i din region
hjælpe med at finde en uddannet facilitator.
Læs mere om det på www.plo-e.dk.
Du kan vælge mellem temaerne:
- Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
- Den ældre patient
- Den døende patient
- Den tunge psykiatri.
I foråret 2019 vil temaet: ”Den diagnostiske udfordring”
også blive udbudt som SGE-forløb.
I kan vælge at holde SGE-kurserne i klinikken/privat eller
på et hotel som PLO-E har lavet en aftale med.
Læs mere om SGE på www.plo-e.dk

Tid & sted: 19. - 21. marts 2019
Munkebjerg hotel, Vejle
Tilmeldingsfrist: 14. december 2018
Tid & sted: 30. april - 2. maj 2019
Marienlyst Strandhotel, Helsingør
Tilmeldingsfrist: 28. januar 2019
Pris: Vil fremgå ved tilmelding
Godkendt til systematisk efteruddannelse
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Systematisk efteruddannelse
Børn og unge
Vi ser mange børn og unge i almen praksis. Dette kursus vil
styrke din evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle nogle af barnealderens hyppige, alvorlige og svære
sygdomme og tilstande.
Kurset kommer omkring både somatisk og psykisk sygdom. Emner der vil blive gennemgået på kurset: Astma/allergi, luftvejssymptomer, bevægeapparatssymptomer/børne
ortopædi, mavesmerter, tarmproblemer, urinvejslidelser/
vandladningsforstyrrelser og børneurologi herunder hovedpine. Børn og unge med adfærdsforstyrrelser, herunder
ADHD, depression og spiseforstyrrelser. Børn og unge med
trivselsproblemer, dem der vokser op i en syg/skrøbelig familie - finder vi de udsatte og truede? Og hvordan kan vi
håndtere og informere om støtte, indberetninger og herunder samarbejde med kommune, institutioner, speciallæger
og sygehuse/ambulatorier.

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 2019   

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Andreas Højring, alment praktiserende læge
Tid & sted: 9. - 11. oktober 2019
Vejlefjord Hotel, Vejle
Tilmeldingsfrist: 9. august 2019
Pris: 11.600 kr.
Godkendt til 2 dages selvvalgt og 1 dags systematisk
efteruddannelse

Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere,
udrede, diagnosticerer og behandle nogle af barnealderens
hyppige, alvorlige og svære sygdomme og tilstande.

Den diagnostiske udfordring
Dette kursus handler om essensen af vores virke som praktiserende læger, hvor vi i mødet med patienten lytter, undersøger, vurderer, fortolker, udreder og stiller diagnoser
– eller undlader at gøre det!
Kurset søger at stille skarpt på den diagnostiske udfordring, som går i gang i vores første møde med patienten.
Indlægsholderne vil på forskellig vis bibringe perspektiver
på denne proces. Vi kigger bl.a. på hvordan vi med udgangspunkt i egen faglighed på forskellige måder stiller
diagnoser samt på sikkerheden af diagnostiske tests. Vi ser
også på diagnosens betydning i samfundet og hvordan organisationen af praksis har betydning for den diagnostiske
proces. Og vi vil desuden diskutere fordele og ulemper ved
vores forskellige diagnosticeringsredskaber fra egen forhåndsviden og patientens anamnese til vores anvendelse af
parakliniske undersøgelser.
Med andre ord: Vi tager et helikopter-perspektiv på den
diagnostiske udfordring i almen praksis!

Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Morten Jacobsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 27. - 28. februar 2019
Sinatur Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby
Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019
Tid & sted: 22. - 23. maj 2019
Comwell Aarhus
Tilmeldingsfrist: 1. april 2019
Tid & sted: 9. - 10. september 2019
Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg
Tilmeldingsfrist: 24. juni 2019
Pris: 6.000 kr.
Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse

Formålet med kurset er overordnet gennem egen refleksion og gruppearbejder at styrke identifikation af alvorlig
lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og afklaring af
komplekse bio-psyko-sociale problemstillinger med samtidig fokus på at undgå overdiagnosticering.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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Den døende patient
At være læge for den døende er en kerneydelse 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 optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov, og give redskaber
til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe et godt
samarbejde med de andre faggrupper i det basale palliative
team og med aktørerne i sekundær sektoren, især de palliative
teams.

Systematisk efteruddannelse
Undervisere:
Bodil Abild Jespersen, overlæge
Lotte Blicher Mørk, sygehuspræst
Anna Weibull, alment praktiserende læge
Kursusleder:
Anna Weibull, alment praktiserende læge
Tid & sted: 2. april 2019
Comwell Køge
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019
Tid & sted: 7. oktober 2019
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 6. august 2019
Pris: 2.800 kr.
Godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse

Den ældre patient

Den ældre skrøbelige patient i almen
praksis

Den hastigt voksende gruppe af ældre, og dermed også
ældre skrøbelige patienter medfører store udfordringer
for det nære sundhedsvæsen – ikke mindst almen praksis.
Udfordringerne er såvel faglige, som organisatoriske – i
egen klinik og med eksterne samarbejdspartnere. På kurset
tager vi udgangspunkt i svækkede ældre patienter præget af
multimorbiditet og følgende multimedicinering, funktionstab med faldtendens, men også kognitive vanskeligheder fx
udredning af den konfuse/delirøse patient. Diagnostik af
depression og demens samt den palliative fase.

De ældre tilhører den sårbare gruppe af patienter i almen
praksis. Mange har flere kroniske sygdomme og et spinkelt socialt netværk. Almen praksis har en vigtig funktion
overfor disse patienter. Udover at du skal være ansvarlig
for en god behandling af patienten, har du også den koordinerende rolle i sygdomsforløb før og efter eventuelle
indlæggelser på hospital og ikke mindst i samarbejde med
kommunen i ”det nære sundhedsvæsen”. De ældre vil få
en bedre behandling, hvis alle tre aktører i ”sundhedstrekanten” arbejder bedre sammen og ikke mindst, hvis almen
praksis påtager sig en proaktiv rolle for denne gruppe patienter, som allerede ”fylder meget” i daglig praksis.

Formålet med kurset er at styrke din evne til at udrede,
håndtere og behandle den ældre patients sygdomme og
problemstillinger i almen praksis.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Ane Jørgensen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 9. maj 2019
Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019
Tid & sted: 19. september 2019
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 1. juli 2019
Pris: 2.800 kr.

Formålet med kurset er at give dig idéer og redskaber, der
kan styrke din praksis’ evne til at håndtere disse komplekse
patientforløb.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Jakob Olsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 26. - 29. november 2019
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 25. september 2019
Pris: 15.700 kr.
Godkendt til 2 dages selvvalgt og 1 dags systematisk
efteruddannelse

Godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse
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Systematisk efteruddannelse
Løft din behandlingskvalitet for
patienter med kronisk sygdom
Gruppen af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet vokser i disse år. Almen praksis har en central rolle i
deres behandling. Hvordan sikrer du disse patienter adgang
til behandling og en god behandlingskvalitet? Hvordan
strukturerer du mest hensigtsmæssigt behandling af patienter med kronisk sygdom i din praksis? Filosofien på dette
kursus er, at det kræver struktur samt lige dele viden, ledelse og praksiskultur for at sikre god behandlingskvalitet.
Den konkrete løsningsmodel afhænger af hvem du er, din
praksis inkl. personale samt din patientpopulation.
Formålet med kurset er at give dig konkrete værktøjer til,
hvordan du mest hensigtsmæssigt strukturerer behandling
af patienter med kronisk sygdom i netop din praksis.

Palliation – at leve, til man dør
At være læge for patienten med palliative behov er en kerneydelse i almen praksis. Du møder patienten og dennes
pårørende før, under og efter sygdomsforløbet og er oftest involveret i diagnosen af en livstruende sygdom. 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 denne 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 optimere behandling og symptomlindring af patienten med palliative behov. Du får redskaber til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe et godt samarbejde med de andre faggrupper omkring
patienten og med aktørerne i sekundærsektoren, herunder
de palliative teams.
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Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Thomas Bo Drivsholm, alment praktiserende læge,
lektor og ph.d.
Berit Lassen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 15. - 21. september 2019
Hotel Montblanc, Barcelona, Spanien
Tilmeldingsfrist: 8. april 2019
Pris: 15.800 kr. + ophold på ca. 13.500 kr.
Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 3
dages selvvalgt efteruddannelse

Undervisere:
Anette Denker, alment praktiserende læge
Bodil Jespersen, overlæge, afsnitsleder og MPG
Anna Weibull, alment praktiserende læge
Kursusleder:
Anna Weibull, alment praktiserende læge
Tid & sted: 25. - 26. april 2019
Comwell Kongebrogaarden, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 24. februar 2019
Pris: 7.300 Kr.
Godkendt til 1 dags systematisk efteruddannelse og 1
dags selvvalgt efteruddannelse
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Patienter med kroniske sygdomme og
multimorbiditet
Kurset tager fat i, hvordan du håndterer patienten med en
eller flere kroniske sygdomme, herunder diabetes mellitus,
iskæmisk hjertesygdom, atrieflimmer, KOL og evt. andre
helbredsrelaterede problemer. Kurset fokuserer på det kliniske arbejde inkl. polyfarmaci, men når omkring emner
som behandlingsmål, håndtering og monitorering, opdatering af evidensbaseret viden og lidt om intern organisering.
Kommunikation og samarbejde er vigtige elementer, hvor
du er tovholder for den multimorbide patient, herunder
samarbejdet med kommunale og regionale instanser.
Formålet med kurset er at styrke dine evner til håndtering
og behandling af patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i hvad kronisk
sygdom og multisygdom er.

Systematisk efteruddannelse
Undervisere:
Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge
Berit Lassen, alment praktiserende læge
Samt eksperter på området
Kursusledere:
Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge
Berit Lassen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 22. - 23. maj 2019
Golf Hotel Viborg
Tilmeldingsfrist: 18. marts 2019
Tid & sted: 12. - 13. juni 2019
Hotel Koldingfjord, Kolding
Tilmeldingsfrist: 8. april 2019
Tid & sted: 28. - 29. august 2019
Marienlyst Strandhotel, Helsingør
Tilmeldingsfrist: 24. juni 2019
Tid & sted: 4. - 5. december 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 1. oktober 2019
Pris: 6.500 kr.
Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse
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Systematisk efteruddannelse
Psykiatri og rationel psykofarmakologi
Udbuddet af psykofarmaka er øget betragteligt de seneste
10 år. Specialisterne og mediernes udmeldinger kan være
forvirrende med meldinger som, at almen praksis udskriver
for meget medicin til den forkerte patient, hvorimod den
rigtige patient ikke er ordentlig diagnosticeret og får for
lidt? Er nye psykofarmaka meget bedre? Er virkningen af
demensmedicinfor ringe i forhold til pris?
Formålet med kurset er at give dig en opdatering i psykiatri og rationel psykofarmakologi med fokus på diagnostik og behandling af: ADHD, børn og voksne, affektive
sindslidelser, angst, søvnforstyrrelser, psykoser, de 5 D’er
hos gamle (demens-delir-depression-drog-druk). Du bliver
træfsikker i håndtering, tidlig opsporing, de diagnostiske
tests, behandling og opfølgning.

Psykiske lidelser – når sindet smerter
Fylder patienter med psykiske lidelser også meget i din
praksis?
På dette kursus vil der være mulighed for at blive opdateret
inden for depression, bipolær lidelse og psykoser. Desuden
vil vi diskutere de udfordringer vi har med misbrugende,
sårbare og de socialt marginaliserede patienter. Vi vil også
beskæftige os med de patienter, der ofte finder vej til vore
konsultationer: De personlighedsforstyrrede, kriseramte,
stressede og angste, foruden dem, der lider af OCD.
Formålet med kurset er at styrke din evne til at håndtere
patienter med psykiske lidelser.
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Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusledere:
Ane Jørgensen, alment praktiserende læge
Henrik Prinds Rasmussen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 3. - 10. november 2019
La Gomera, Spanien
Tilmeldingsfrist: 10. maj 2019
Pris: 13.400 kr. + rejse og ophold på ca. kr. 12.000
Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 3
dages selvvalgt efteruddannelse

Undervisere:
Rie Lambæk Mikkelsen, overlæge
Clas Winding, overlæge, psykiater
Christel Arpe-Møller, psykolog
Pia Glyngdal, speciallæge
Nana Nørgaard, psykolog
Kursusledere:
Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge
Lene Agersnap, alment praktiserende læge
Tid & sted: 8. - 10. maj 2019
Comwell Kongebrogården, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 8. marts 2019
Tid & sted: 10. - 12. september 2019
Comwell Kongebrogården, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 28. juni 2019
Tid & sted: 18. - 20. november 2019
Comwell Kongebrogården, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 18. september 2019
Pris: 10.300 kr.
Godkendt til 2 dages systematisk efteruddannelse og 1
dags selvvalgt efteruddannelse

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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Systematisk efteruddannelse

Pædiatri for praktiserende læger

Pædiatri – udland

På dette kursus i pædiatri vil du komme omkring det syge
barn samt gennemgå barnets normale udvikling. Du vil få
en allround opdatering inden for børneundersøgelser, astma, børnepsykiatri, børneneurologi, obstipation, enuresis,
børneortopædi, vækst og pubertet og socialpædiatri. Der
bliver rig mulighed for undervejs at gå i dialog med underviserne - og de øvrige kursister.

På kurset i pædiatri vil du komme omkring det syge barn
samt gennemgå barnets normale udvikling. Du vil få en
allround opdatering inden for børneundersøgelser, astma,
børnepsykiatri, børneneurologi, obstipation, enuresis, børneortopædi, vækst og pubertet og socialpædiatri.

Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at diagnosticere og behandle flest mulige af barnealderens sygdomme i
almen praksis samt at foretage en god og korrekt visitation
til speciallæge og hospital.
Undervisere:
Eksperter indenfor området
Kursusleder:
Søren Wichmand, alment praktiserende læge
Tid & sted: 19. - 22. november 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 19. september 2019
Pris: 17.000 kr.
Godkendt til 2 dages selvvalgt og 2 dages systematisk
efteruddannelse

Formålet med kurset er at gøre dig i stand til at diagnosticere og behandle flest mulige af barnealderens sygdomme i
almen praksis samt at foretage en god og korrekt visitation
til speciallæge og hospital.

Undervisere:
Mia Bjerager, overlæge
Merete Jørgensen, overlæge
Kirsten Holm, overlæge
Susanne Holst Ravn, speciallæge i pædiatri
Anita Hansen, speciallæge i pædiatri
Klaus Hindsø, overlæge
Kursusledere:
Søren Wichmand, alment praktiserende læge
Allan Andersson, alment praktiserende læge
Tid & sted: 29. april - 4. maj 2019
Barcelona, Spanien
Tilmeldingsfrist: Venteliste
Pris: 18.000 kr. + rejse og ophold på ca. 10.000 kr.
Godkendt til 3 dages systematisk efteruddannelse og
1,5 dags selvvalgt efteruddannelse
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Klinikdrift, ledelse og organisationsudvikling
Arbejdsglæde og trivsel for hele
klinikken

(Fælleskursus)
Arbejdsglæde er afgørende for at skabe god kvalitet i opgaveløsningen og for at imødekomme stress. Derfor er det
vigtigt at finde metoder og teknikker, der kan understøtte
glæde, lykke og trivsel i det daglige.
Formålet med kurset er at stimulere trivslen i klinikken og
øge din glæde i arbejdet. Du vil blive introduceret til lykkeaktiviteter og lystvækkere, og du vil komme hjem med konkrete redskaber til at øge glæde, lyst og trivsel i hverdagen.
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Attester med glæde
Attestarbejdet er en vigtig del af vores hverdag. Ofte får attesten lov til at vente, og vi bruger flere tanker på den end
nødvendigt.
Formålet med kurset er, at du i fremtiden griber attesterne
med større interesse og glæde, fordi du nu ser formålet bedre, ved hvad du skal gøre, og hvornår du vil gøre det. Kurset
skal derudover gerne munde ud i ny adfærd, når du kommer
hjem. Derfor har en del af kurset fokus på, hvordan du kan
ændre adfærd. Det er sjovere at gøre noget, man er god til,
og det kan ofte gøre en forskel at ændre på arbejdsgangen.

Undervisere:
Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin,
forfatter og sexolog
Mikael Kamber, journalist, foredragsholder og forfatter

Undervisere:
Jens Tølbøll Mortensen, overlæge, ph.d. og leder
Jens Gredal, alment praktiserende læge
Henrik Jensen, historiker, forfatter og samfundsdebattør

Kursusleder:
Nina Lakner Aagaard, praksissekretær

Kursusleder:
Annette Engsig, alment praktiserende læge

Tid: 28.- 29. november 2019
Marienlyst Strandhotel, Helsingør
Tilmeldingsfrist: 28. september 2019

Tid: 1. - 5. april 2019
Hotel Ponto Sisto, Rom
Tilmeldingsfrist: 24. oktober 2018

Pris: 7.300 kr.

Pris: 11.800 kr. + rejse og ophold på ca. 13.000 kr.

Bliv en bedre personaleleder
Måske blev du praktiserende læge, fordi det er et arbejde,
hvor selve virket som læge giver dig mening, og hvor du
kan være med til at gøre en forskel for andre. I praksis har
du dog også en forretning, der skal fungere som sådan, og
hvor du både er iværksætter, selvstændig og personaleleder.
Ud over den daglige drift, er det af afgørende betydning,
for arbejdsmiljøet, trivslen samt de resultater der bliver opnået, at det er de rigtige medarbejdere, der er ansat og som
understøtter din forretning.

Undervisere:
Lise Elkjær, direktør og cand.theol.
Morten Jakobsen, alment praktiserende læge
Kursusleder:
Morten Jakobsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 24. maj 2019
Comwell Aarhus
Tilmeldingsfrist:12. april 2019
Pris: 3.700 kr.

Dette kursus er for dig, der har ansvaret for både ansættelser, udvikling og afvikling af medarbejdere. Formålet med
kurset er at give dig overblik over og indblik i, hvordan
du mest effektivt for både dig selv og dine medarbejdere,
afholder de forskellige typer af personalesamtaler samt har
fokus på arbejdsmiljø, værdier og trivsel i dagligdagen.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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De 7 Gode Vaner i almen praksis

Det gør vores praksismanager

Hvor vil du hen med din praksis – og dig selv? Mange har
ideer og visioner for ”den praktiserende læge”. Du møder
konstant mange ønsker og krav på forskellige niveauer og
faget er under stadig forandring. Der er nok af udfordringer, som kan tage styringen over dig og din klinik. På dette
kursus skal du arbejde med at skabe gode vaner for udvikling, ledelse og samarbejde - på alle niveauer. Det vil hjælpe
dig til at møde krav og skabe en mere effektiv praksis og en
mindre presset hverdag, så kvaliteten af dit og klinikkens
arbejde også styrkes.

Denne overskrift kunne passende være svaret på mange af
de spørgsmål om opgavefordeling, man stiller sig selv og
hinanden rundt omkring i landet i den enkelte lægepraksis.
Opgaverne kan være af praktisk-, personalemæssig- og ledelsesmæssig karakter.

Formålet med kurset er at give dig redskaber til styrkelse af
det personlige ”lederskab” og via dette udvikle motivation
og evne til samarbejde på flere niveauer – på arbejdspladsen, overordnet fagligt, på hjemmefronten og med dig selv.
Alt sammen med det formål at opnå en højere kvalitet i det
du beskæftiger dig med i det daglige.
Underviser:
Jannick B. Pedersen, direktør, Franklin Covey Nordic
Kursusleder:
Anette Skov, alment praktiserende læge
Tid & sted: 12. - 14. juni 2019
Comwell Kellers Park, Vejle
Tilmeldingsfrist: 8. april 2019
Pris: 17.300 kr.

Overskriften henviser også til to konkrete klinikker, der på
hver deres måde har stor glæde af deres praksismanager i
klinikken. På kurset vil undervisere fra de to klinikker vise
hver deres ret forskellige vej til etableringen af en velfungerende praksismanagerfunktion. Samtidig vil det fremgå,
hvordan denne proces har afstedkommet en skærpelse og
dygtiggørelse i den øvrige ledelse i ejerkredsen.
Formålet med kurset er at give dig inspiration til organiseringen af arbejdet i praksis og hvordan du eventuelt kan
bruge en praksismanager.
Undervisere:
Jeanette Oxholm, praksismanager
Line Laursen, sygeplejerske, praksismanager
Klaus Østergaard, alment praktiserende læge
Søren Olsson, alment praktiserende læge
Kursusleder:
Søren Olsson, alment praktiserende læge
Tid & sted: 31. januar 2019
Haraldskær, Vejle
Tilmeldingsfrist: 14. december 2018
Pris: 3.300 kr.

Effektiv klinikdrift
Erfaringen viser, at der er meget store forskelle i effektiviteten i de enkelte praksisser, som bl.a. giver sig udslag i meget
store forskelle i indtjeningen i de enkelte praksisser.
På kurset fokuseres primært på ”best practice” inden for
økonomistyring/lønsomhed/effektive administrative (digitale) rutiner med fokus på samarbejde og arbejdsdeling
læger og personale imellem, både hvad angår effektiv/lean
patientbehandling og administrative opgaver.
Formålet med kurset er at øge effektiviteten og lønsomheden i din klinik via etablering af effektive administrative
rutiner og effektivt samarbejde.
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Underviser:
Poul Hansen, cand.merc.
Kursusleder:
Stine Lei Fredslund, alment praktiserende læge
Tid & sted: 1. marts 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019
Tid & sted: 1. november 2019
Comwell Aarhus
Tilmeldingsfrist: 2. september 2019
Pris: 4.900 kr.
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Klinikdrift, ledelse og organisationsudvikling
KOL i praksis – fra teori til implementering via teamarbejde

(Fælleskursus)
Hvordan håndterer I jeres KOL-patienter i praksis?
Kom godt i gang med at implementere den nyeste KOLvejledning og OK18 med mulighed for større ansvar til
praksispersonalet. Få ro og inspiration til sammen at organisere KOL-indsatsen i jeres praksis.
Tanken er, at læger og praksispersonale sammen bruger
viden og inspiration fra undervisere og øvrige kursister
til at lægge en plan på første kursusdag for det fremtidige
arbejde og organisationen omkring KOL-patienter i egen
praksis.
Dernæst igangsættes en implementering hjemme i egen
praksis.
På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer
samt mere ny viden og inspiration til at løfte kvaliteten af
KOL-behandlingen.
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Undervisere:
Mads Crandal, organisationskonsulent
Eksperter inden for området
Kursusledere:
Christian Heilmann, alment praktiserende læge
Lisa Piontek, konsultationssygeplejerske
Tid & sted: 11. april og 23. maj 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 11. februar 2019
Tid & sted: 29. august og 10. oktober 2019
Comwell Kolding
Tilmeldingsfrist: 29. juni 2019
Tid & sted: 26. september og 7. november 2019
Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Tilmeldingsfrist: 15. juli 2019
Pris: 5.500 kr.
Kurset er godkendt til refusion for personalet

Det er en forudsætning, at der deltager minimum 1 læge og
1 praksismedarbejder fra samme praksis.

Ledelse i kompagniskab
Hvilke grundlæggende holdninger har du og dine kompagnoner til praksisdrift? Hvilke ambitioner har du for din
praksis og hvordan stemmer de overens med dine kompagnoners? Hvordan skaber du engagerede medarbejdere, der
løfter i flok?
Spørgsmål, der alle handler om ledelse og i flerlægepraksis
er der ikke en administrerende direktør, men flere ligestillede direktører. Det giver mange muligheder, men også nogle
særlige udfordringer. For at have en velfungerende praksis,
er det afgørende at I som kompagnoner har nogenlunde
samme forestillinger om, hvad er det for en praksis I ønsker
jer, og hvad er det for værdier den skal bygge på? Har I lyst
til at få styr på, hvordan I sammen kan udøve lederskab
bedst muligt er kurset noget for jer. Kurset vil give jer en
dybere forståelse for hinanden og for, hvordan I kan skabe
god ledelse i jeres praksis.
Formålet med kurset er at du får en grundlæggende viden
om, hvordan du og dine kollegaer konkret kan arbejde
med ledelse i jeres praksis, og hvordan I sammen kan skabe
grundlaget for en modstandsdygtig praksis med engagerede
medarbejdere. Kurset lægger stor vægt på inddragelse og
facilitering af deltagerne, sådan at du gennem refleksioner
og diskussioner med dine kompagnoner får mulighed for at
udvikle din ledelse.
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Undervisere:
Berit Sander, direktør, cand. psych, erhvervspsykolog
Alfred Josefsen, cand. merc, bestyrelsesformand i
Unicef DK samt Sport One Danmark
Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, ph.d. chefkonsulent, uddannelseskonsulent PLO-E
Kursusledere:
Jens Rosbach, alment praktiserende læge
Rune Pallesen, alment praktiserende læge
Tid & sted:
Modul 1: 26. oktober 2019
Modul 2: 7.december 2019
Modul 3: 1.februar 2020
Modul 4: 21.marts 2020
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 4. oktober 2019
Pris: 14.700 kr.
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Motiver og involver dine medarbejdere
På kurset får du viden om, hvordan du gennem din ledelsesstil kan motivere din medarbejdere. Du vil få konkrete
redskaber til, hvordan du kan uddelegere opgaver og involvere dit personale. Den dygtige leder er i stand til at motivere alle, og få det bedste frem i hver og en. Det fordrer en
tillidsvækkende og situationsbestemt ledelsesstil, hvor du
evner at kommunikere på en måde, der får alle til arbejde
mod praksis’ fælles mål. Du skal samtidig turde stille krav
til dine medarbejdere, for din praksis har brug for, at alle
tager ansvar og arbejder mod fælles mål. God ledelse er
også at kunne vurdere om, man har de rigtige medarbejdere. Kurset giver praksisnære redskaber til at sætte rammerne for, hvordan man sammen lykkes.
Formålet med kurset er at give dig en grundlæggende viden
om, hvordan du kan skabe og vedligeholde en tillidsfuld
og motiverende læringskultur, hvor du som leder får det
bedste frem i folk og aflastes via en passende opgavedeling.
Undervisere:
Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, ph.d. chefkonsulent, uddannelseskonsulent PLO-E
Søren Olsson, alment praktiserende læge
Line Laursen, sygeplejerske, praksismanager

Optimer din praksis med behandlerteams og ”tid samme dag”
Vi vil på kurset arbejde med nye måder at lede og drive
praksis på med konkrete tiltag som ”behandlerteams” og
”tid samme dag”.
Formålet med kurset er at give dig inspiration og værktøjer,
så du kan anvende de kompetencer og ressourcer, der er i
klinikken optimalt – både dine egne og dit personales. Det
vil gøre det muligt for dig at optimere den daglige drift,
forbedre praksissens økonomi og ikke mindst frigive mere
tid til dig selv.
Underviser:
Lise Elkjær, direktør og cand. theol.
Kursusleder:
Holger Kjær, alment praktiserende læge
Tid & sted: 7. maj 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 4. marts 2019
Pris: 3.500 kr.

Kursusleder:
Søren Olsson, alment praktiserende læge
Tid & sted: 14. - 15. marts 2019 og opfølgningsdag 24.
maj 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 11. januar 2019
Pris: 11.100 kr.
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Praksiskøb

Praksissalg

Alle uddannelseslæger i almen medicin overvejer løbende
hvorvidt, hvordan, hvor og evt. med hvem, de skal købe
praksis. Der er mange usikkerhedsmomenter forbundet
med den beslutning, og konsekvenserne af at tage den forkerte beslutning kan være ganske betydelige.

Kurset er for dig, der overvejer ophør inden for de næste
2-3 år, og som har behov for at vide noget om de konkrete
udfordringer der er i forbindelse med praksissalg og overgangen fra aktiv erhvervsdrivende praktiserende læge til
pensioneret læge.

Formålet med kurset er at ruste dig, som vordende alment
praktiserende læge, til at overtage en praksis både i forhold
til praksisform, økonomi, jura, kompagnoner og personale.

Formålet med kurset er at ruste dig, der står foran et praksissalg, til at styrke din viden om økonomi og pensionsforhold. Vi vil fokusere på konkrete forhold vedrørende
pension fra Lægernes Pensionskasse samt andre ordninger.
Juridiske, kontraktlige og retslige problemstillinger ved
praksisophør vil også blive gennemgået, ligesom vi ser på
ejendomssalg og goodwill-begrebet.

Undervisere:
Michael Fuchs / Helene Amsinck, advokater
Thomas Krogh, medlemskonsulent
Thomas Bach Andersen, gruppeleder
Søren Møller Poulsen / Niels Nygaard, statsaut. revisorer
Jonatan Schloss, direktør PLO
Kursusleder:
Karen Kjær Larsen, alment praktiserende læge, ph.d.
Tid & sted: 8. - 9. marts 2019
Hotel Koldingfjord, Kolding
Tilmeldingsfrist: 7. januar 2019
Tid & sted: 20. - 21. september 2019
Hotel Koldingfjord, Kolding
Tilmeldingsfrist: 28. juni 2019

Undervisere:
Finn Altschuler, advokat
Kent Boye Christensen, medlemskonsulent
Søren Møller Poulsen / Niels Nygaard, statsaut. revisorer
Kursusleder:
Thomas Hannibal, alment praktiserende læge
Tid & sted: 22. november 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 20. september 2019
Pris: 4.800 kr.

Pris: 3.500 kr.

Styrk din selvindsigt – vejen til
arbejdsglæde
Som praktiserende læge skal du kunne rumme flere roller
og navigere i et felt med mange agendaer, følelser og udfordringer. Du er både læge overfor dine patienter, kollega
med dine medejere og leder overfor dine ansatte. Det giver dig mange funktioner i løbet af en arbejdsdag, og det
kan til tider være en stor udfordring. Det kan derfor være
konstruktivt at arbejde med sin personlige kapacitet for at
kunne fokusere og prioritere i, hvad der er vigtigt og mindre vigtigt for en. På den måde kan du skabe et solidt og
meningsfuldt fundament. På dette kursus sætter vi fokus på
begrebet DIG set i forskellige perspektiver.

Undervisere:
Lis Larsen, erhvervspsykolog
Katrine Rubech Iwersen, konsulent
Kursusleder:
Inger Uldall Juhl, alment praktiserende læge
Tid & sted: 29. - 31. oktober 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 29. august 2019
Pris: 12.200 kr.

Formålet med kurset er at øge din selvindsigt og styrke dit
personlige fundament som leder. Ved at arbejde bevidst
med disse aspekter kan du forebygge stress, øge din forståelse for andre og skabe dine egne rammer for, hvornår du
gør det godt nok.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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Type 2-diabetes i praksis – fra teori til
implementering via teamarbejde

(Fælleskursus)
Hvordan håndterer I patienter med type 2-diabetes i jeres
praksis? Kom godt i gang med at implementere den nyeste
type 2-diabetesvejledning og OK18 med mulighed for, at
praksispersonalet får større behandlingsansvar. Få ro og inspiration til sammen at organisere type 2-diabetesindsatsen
i jeres praksis.
Kurset består af 2 kursusdage med 6 ugers mellemrum.
Tanken er, at læger og praksispersonale på kursets første
dag sammen, med udgangspunkt i viden og inspiration fra
undervisere og øvrige kursister, lægger en plan for organiseringen af arbejdet omkring patienter med type 2-diabetes
i egen praksis.
Dernæst igangsættes en implementering hjemme i egen
praksis.
På anden kursusdag kommer I tilbage og får mere vejledning og støtte til at justere og overvinde evt. barrierer, samt
yderligere viden og inspiration til at løfte kvaliteten af type
2-diabetes behandlingen.
Det er en forudsætning, at der deltager minimum 1 læge og
1 praksismedarbejder fra samme praksis.

Undervisere:
Lene Jul, konsultationssygeplejerske
Lotte Berke, konsultationssygeplejerske
Ulrik Lange, organisationskonsulent
Kursusledere:
Berit Lassen, alment praktiserende læge
Thomas Drivsholm, alment praktiserende læge
Tid & sted: 14. marts og 25. april 2019
Næsbyholm Slot, Glumsø
Tilmeldingsfrist: 8. januar 2019
Tid & sted: 5. september og 24. oktober 2019
IDA Mødecenter, København
Tilmeldingsfrist: 5. juli 2019
Eller
Undervisere:
Annelli Sandbæk, kvalitetsudviklingskonsulent
Morten Charles, alment praktiserende læge,
praksiskonsulent
Trols Krarup Hansen, endokrinolog
Ulrik Lange, organisationskonsulent
Kursusleder:
Jette Kolding, alment praktiserende læge
Tid og sted: 29. august og 10. oktober 2019
Gl. Skovridergaard, Silkeborg
Tilmeldingsfrist: 24. juni 2019
Tid og sted: 19. september og 31. oktober 2019
Comwell Rebild Bakker, Skørping
Tilmeldingsfrist 19. juli 2019
Pris: 5.500 kr.
Kurset er godkendt til refusion for personalet
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Kommunikation og udvikling
Brug din energi rigtigt i konsultationen
– til glæde for både dig og din patien
De fleste læger arbejder unødig meget i konsultationen.
På kurset lærer du, hvordan du kan arbejde mere energibesparende, og hvordan du kan udføre Personcentreret
Almen Medicin (PAM) i praksis.

Kurset giver dig en indføring i teori om konsultationens tre
dele (patientdelen med de 5 kort, lægedelen og fællesdelen). Derefter fokuseres på patientdelen med de 5 kort med
praktisk træning ved hjælp af dine og de andre deltageres
medbragte cases, som anvendes i korte patientspil med video som støtte.
Formålet med kurset er at styrke dine relationsmæssige
kompetencer. Kurset gør dig i stand til bedre at styre processen og mere robust i mødet med patienterne gennem en
øget opmærksomhed på din egen trivsel.
Undervisere:
Jan-Helge Larsen, alment praktiserende læge
Helle Kirkegaard, alment praktiserende læge
Aase Tholund Jacobsen, alment praktiserende læge
Jette Malinovsky, alment praktiserende læge
Torsten Fuglsang, alment praktiserende læge
(Antal undervisere er afhængig af deltagerantallet)
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Den gode læge
Hvem vil ikke gerne være en god læge? Og er det ikke
også det patienterne ønsker sig? Og det samfundet forventer? Men hvad tæller som en god læge i dagens Danmark?
Lægerollen er under forandring – ikke mindst i almen
praksis. Fagets hastige udvikling, samfundsmæssige forandringer, sociale medier, autoritetstab, etiske skred og holdningsændringer Alle påvirker de mødet mellem lægen og
patienten og måden vi arbejder og organisere os på i almen
praksis.
Formålet med kurset er at give dig et social- og idéhistorisk,
filosofisk og antropologisk blik på ”medicin” og lægerollen
og hvilken betydning det har i dit eget lægeliv.
Undervisere:
Anders Fogh Jensen, filosof, ph.d.
Rikke Sand Andersen, antropolog, ph.d.
Kursusledere:
Flemming Bro, alment praktiserende læge
Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, ph.d. chefkonsulent, uddannelseskonsulent PLO-E

Kursusleder:
Jan-Helge Larsen, alment praktiserende læge

Tid & sted: 30. september - 7. oktober 2019
Casa Di Santa Brigida, Rom
Tilmeldingsfrist: 25. marts 2019

Tid & sted: 25. april 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2019

Pris: 15.600 kr. + ophold på ca. 7000 kr. Kurset udbydes
uden fly

Pris: 4.200 kr.

Kommunikation med den personlighedsforstyrrede patient
Kommunikation med personlighedsforstyrrede patienter
kan være en udfordring. De kan være belastende for både
lægen og klinikpersonalet. De fylder meget i praksislivet
med deres sociale dysfunktion, splitting, misbrug og forskellige former for co-morbiditeter.
Formålet med kurset er at gøre dig bedre i stand til at styre
og bruge kommunikationen som redskab i konsultationer
med denne vanskelige patientgruppe. På kurset vil du få rig
mulighed for at træne de færdigheder, du lærer undervejs.

Undervisere:
Lise-Lotte Starch Sørensen, psykolog med speciale i
personlighedsforstyrrelser og kommunikation
Nana Nørgård, psykolog med speciale i personlighedsforstyrrelser og kommunikation
Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge
Claus Rendtorff, alment praktiserende læge
Kursusledere:
Berit Enggaard Kaae, alment praktiserende læge
Claus Rendtorff, alment praktiserende læge
Tid & sted: 7. - 8. marts 2019
Comwell Kongebrogården, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 17. januar 2019
Pris: 8.800 kr.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK
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Konsultationsprocessen
I vores konsultationsproces skal vi gå på to ben, både det
relationelle og det biomedicinske. Hvis ikke vi finder ud af,
hvorfor patienten kommer, kan vi heller ikke hjælpe godt
nok. Derfor opdeler vi konsultationen i tre dele: Patientens
del, Lægedelen og Fællesdelen. Det svære er Patientdelen,
og som hjælp kan man ”spille 5 kort med patienten”, et
pædagogisk værktøj, som kræver træning for at få udbytte
af det.
Formålet med kurset er at styrke dine relationsmæssige
kompetencer. Kurset gør dig i stand til bedre at styre processen og mere robust i mødet med patienterne gennem en
øget opmærksomhed på din egen trivsel.

Lægeeffekten
Der er flere og flere undersøgelser og erfaringer der tyder
på, at konteksten under en behandling, herunder lægen
selv, har en stor betydning for patientbehandlingen. Men
hvad ved vi egentlig om, hvordan denne effekt kan bruges i
det daglige kliniske arbejde?
Formålet med kurset er at øge din opmærksomhed på dette middel, der ser ud til at kunne øge behandlingseffekten
betydeligt.
På kurset bliver du opdateret på den nyeste forskning om
effekten af placebo og aktiv brug af den samlede kontekst
omkring behandling. Hvor er styrkerne i at bruge lægen
og konteksten som lægemiddel? Hvor er det relevant at
gøre det? Og hvordan kan det så bedst gøres? På kurset
får du inspiration til, hvordan du kan handle i nogle af de
svære konsultationer, her med udgangspunkt i patientens
sygdomsforståelse.

Lægens relationskompetence
Har du lyst til at blive endnu bedre til at tackle dine udfordringer i patientkontakten? Undrer du dig nogle gange over,
hvad der er på spil mellem dig og patienten? Bliver du stresset af visse patienttyper uden helt at vide hvorfor? Savner
du nogle flere redskaber til dine terapeutiske samtaleforløb?
Har du lyst til at tilegne dig kommunikative kompetencer
med henblik på at opnå en bedre patientkontakt og dermed
forebygge stress? Hvis du kan svare ja til ovenstående, vil
dette kursus være lige noget for dig.
Formålet med kurset er at give dig en dybere indsigt i de
psykologiske og relationelle dynamikker, som konstant udspiller sig mellem dig og dine patienter, og på den baggrund
træne din evne til at skabe en bedre relation til dine patienter,
så din egen trivsel kan øges i dit daglige arbejde.
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Kommunikation og udvikling
Undervisere:
Jan-Helge Larsen, alment praktiserende læge
Helle Kirkegaard, alment praktiserende læge
Aase Tholund Jacobsen, alment praktiserende læge
Jette Malinovsky, alment praktiserende læge
Torsten Fuglsang, alment praktiserende læge
(Antal undervisere er afhængig af deltagerantallet)
Kursusleder:
Jan-Helge Larsen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 12. - 19. september 2019
Kalymnos, Grækenland
Tilmeldingsfrist: 1. februar 2019
Pris: 12.500 kr. + rejse og ophold på ca. 5.700 kr.

Undervisere:
Frede Olesen, fhv. praktiserende læge, professor
Lene Toscano, speciallæge i almen medicin
Kursusleder:
Annette Engsig, alment praktiserende læge
Tid & sted: 31. oktober - 1. november 2019
Hotel Vejlefjord, Vejle
Tilmeldingsfrist: 26. august 2019
Pris: 8.200 kr.

Undervisere:
Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge
Bjarke Damm, ph.d. i interpersonel kommunikation,
psykoterapeut, forsker
Henriette Boysen, jordemoder, psykoterapeut,
supervisor
Kursusleder:
Lars Lundgaard Hansen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 22. - 24. maj 2019
Comwell Kongebrogården, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 22. februar 2019
Pris: 11.700 kr.
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Læger, lyst og lykke
– om kunsten at leve livet
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Mindfulness terapi – stressreduktion
og forebyggelse af depression

Livskunst kan defineres som kunsten at få det bedste ud af
livet med de glæder og sorger, livet uvægerligt bringer. I en
hverdag under stadigt stigende pres udefra kan du have brug
for et helle til at fordybe dig sammen med kolleger og diskutere, hvordan du fortsat kan komme til at opleve at have lyst
til dit arbejde, og hvordan lyst og lykke påvirker sundhed og
sygdom. Som praktiserende læge møder du ofte patienten, når
livet er svært at leve. På dette kursus vil du med udgangspunkt
i videnskab og religion arbejde med en anden indfaldsvinkel
end den vante og se på, hvad der kan bringe glæde, trivsel og
lykke både for dig som læge og for din patient.

Som alment praktiserende læger møder vi i klinikken ofte
stress, angst og depression hos patienterne. Mindfulness
giver dig et alternativ eller et supplement til medicinering
og samtalebehandling. Det er en meditationsmetode med
rødder i den zen-buddhistiske tradition, men i den vestlige
form er der intet religiøst indhold. Mindfulness eller bevidst
nærvær har de seneste 30 år vundet tiltagende udbredelse
i vesten. Først som mindfulness baseret stress reduktion
(MBSR) til behandling af stress, angst og kroniske smerter.
Siden er den videreudviklet til forebyggelse af depressioner
i form af Mindfulness Baseret Kognitiv Terapi (MBCT).

Formålet med kurset er at få indsigt i begrebet livskunst og
lære at arbejde med lykke- og lystbegrebet, både i forhold til
dit arbejdsliv og i forhold til din patientbehandling. På kurset
kommer du til at arbejde med, hvordan du kan hente styrke
og inspiration til at udvikle dig selv, din praksis og dine patienter i en sundere retning, og ikke mindst opleve, at dine
kolleger er en uudtømmelig kilde af viden og indsigt.

Mindfulness træning kan formidles individuelt eller som
gruppeundervisning. Den kan nedsætte patientens stress,
angst og depression. Mindfulnesstræning er en træning i at
være bevidst til stede i nuet. På sigt kan den mindske bekymringstanker, give en øget koncentration og føre til større indre ro etc., hvilket kan være hjælpsomt for din angst-,
stress- depressionspatient samt andre kategorier, der vil bliver omtalt på kurset. Indføring i mindfulness træning kan
ligeledes være til stor gavn for dig selv i en belastende og
hektisk hverdag.

Undervisere:
Jesper Bay-Hansen, speciallæge i almen medicin,
forfatter og sexolog
Poul Joachim Stender, sognepræst, forfatter
Kursusledere:
Connie Brunsgård, alment praktiserende læge
Pia Müller, alment praktiserende læge, psykoterapeut
Tid & sted: 21. - 28. september 2019
Kardamili, Grækenland
Tilmeldingsfrist: 1. marts 2019
Pris: 15.600 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr.

Undervisere:
Thomas Borgen Uhre, speciallæge i psykiatri
og almen medicin
Kirsten Bonfils, psykolog
Kursusleder:
Henrik Nathansen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 30. marts - 5. april 2019
Punta Negra, Mallorca
Tilmeldingsfrist:  Snarest
Pris: 16.200 kr. + rejse og ophold på ca. 18.000 kr.

LÆS MERE PÅ: WWW.PLO-E.DK

27

LÆGEKURSER

Narrative metoder i arbejdet i almen
praksis – tag patientens historie alvorligt
Når der er problemer i et menneskes liv er det fordi, der er
noget værdifuldt, der er blevet traumatiseret, nedgjort eller
stoppet. Lægen kan gøre en forskel ved at kende historierne, og endda være medskaber i en ny og bedre fungerende
historie med fokus på det, som mennesker tillægger værdi.
Formålet med kurset er at du får viden om, og forståelse
for, hvad der forstås ved en narrativ tilgang til arbejdet i
klinikken. Du vil opnå grundlæggende færdigheder til selv
at kunne arbejde med en narrativ tilgang og forskellige
narrative ”kort” i dagligdagen, så du bedre kan finde vej i
patienternes ”landskab” og prioritere, hvornår og i hvilke
situationer, det er specielt gunstigt at arbejde med narrative
metoder.
Formålet er i sidste ende at lægen bliver bedre til at inddrage,
hvad mennesker fortæller om deres liv og hvad de tillægger
værdi, og deres erfaringer med at håndtere deres problemer
– blandt andet i tilrettelæggelse af udredning og behandling.

Underviser:
Allan Holmgren, direktør, konsulent og mag.art.psych.
Kursusleder:
Lotte Hvas, speciallæge i almen medicin, dr.med.
Tid & sted: 30. - 31. oktober, 2019
Comwell Roskilde
Tilmeldingsfrist: 16. august 2019
Pris: 7.000 kr.
Kurset udbydes igen 2020, denne gang i udlandet.

Kommunikation og udvikling
Protreptik, samtalepraksis og
handlekraft
Lægens rolle er umådelig vigtig i det ultramoderne samfund. Gennem lægen møder patienten ”systemet”, men
også et medmenneske, der kan gribe afgørende ind. Det
er derfor altafgørende, hvordan lægen forstår og taler til
patienten og dette er en direkte funktion af lægens forhold
til sig selv.
Med protreptisk tilgang og transformative samtaler kan du
hjælpe dine patienter med at kigge indad, at tale rigtigt,
vigtigt og vægtigt med sig selv og dermed opnå en væsentlig
kraftfuldhed med samtidig bevarelse og respekt for det sårbare. Det hjælper kurset dig med at forstå og måske endda
selv opnå. Du vil få redskaber, der vil udvikle din evne til
dette i samspil med underviserne og andre kursister.
Formålet med kurset er, at du lærer at værdsætte de
værdier, der oprindeligt førte dig til valget af profession:
Helbredelse, lindring, omsorg, indlevende forståelse og den
terapeutiske tilskyndelse til patienten om at tage vare på
sig selv. Heri ligger godhed og retfærdighedssans som centrum. At du erkender, hvordan du bedst formår at møde
patienten, dér, hvor denne står, dvs. du lærer at udtrykke
dit værdigrundlag med kommunikativ overbevisning og
vægt.

Undervisere:
Ole Fogh Kirkeby, dr.phil. professor, forfatter og
foredragsholder
Reinhard Stelter, forsker, leder og foredragsholder
Kursusleder:
Anette Skov, alment praktiserende læge

Tid & sted: Dato og sted følger på plo-e.dk
Tilmeldingsfrist: Dato følger på plo-e.dk

Tid & sted: 27. april - 4. maj 2019
Kloster, Mallorca
Tilmeldingsfrist: Snarest

Pris: Følger på plo-e.dk

Pris: 18.400 kr. + rejse og ophold på ca. 12.000 kr.

Problemløsende samtaleterapi
i almen praksis
Problemløsende samtaleterapi (PST) er et effektivt og
evidensbaseret dialogværktøj tilpasset hverdagen i almen
praksis. Metoden er baseret på en patientcentreret tilgang,
hvor lægen indtager en faciliterende og coachende rolle
baseret på fælles beslutningstagning, problemløsning og
adfærdsmæssig aktivering. På kurset lærer du, hvordan du
med succes kan bruge metoden i din kliniske hverdag.
Formålet med kurset er at sætte dig i stand til at lære patienten effektiv problemløsning.
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Undervisere:
Anette Fischer Pedersen, psykolog
Mette Lund Jensen, psykolog
Kursusleder:
Kaj Sparle Christensen, alment praktiserende læge
Tid & sted: 28. - 29. marts 2019
Comwell Kellers Park, Vejle
Tilmeldingsfrist: 20. februar 2019
Pris: 8.200 kr.

PRAKTISERENDE LÆGERS EFTERUDDANNELSE

Kommunikation og udvikling

ALMENT PRAKTISERENDE LÆGER 2019   

Tro, håb og mening
– når livet er sværest

Undgå omsorgstræthed i din praksis

Når livet bliver svært, fx når alvorlig sygdom rammer enten
patienten selv eller dennes pårørende, bliver de ofte kastet ud
i eksistentielle overvejelser og kriser. Som praktiserende læge
kan det være svært at håndtere disse overvejelser og kriser.

Du har som praktiserende læge en lang række opgaver, der
stiller særlige følelsesmæssige krav. Det kan være forbundet med risiko for udvikle stress, udbrændthed, medfølelsestræthed eller sekundær traumatisering. Det gælder både
dig selv og de ansatte i klinikken, men også for de patienter,
der har et psykisk krævende arbejde. På kurset arbejder vi
med, hvordan du – som læge og menneske – kan undgå at
blive enten for tyndhudet eller for tykhudet.

Formålet med kurset er at give dig redskaber til at afdække
eksistentielle og religiøse forhold hos patient og pårørende.
Kurset giver dig en viden om, hvordan disse forhold kan
håndteres i læge-patient-kontakten, for derigennem at kunne hjælpe dig til en bedre patientkontakt og dermed bedre
compliance og patient-outcome.
Undervisere:
Niels Christian Hvidt, professor, dr.theol.
Elisabeth Assing Hvidt, religionssociolog, postdoc
Naveed Baig, hospitalsiman
Preben Friis, skuespiller, specialkonsulent
Henry Larsen, professor
Kursusleder:
Jens Søndergaard, alment praktiserende læge, klinisk
farmakolog, professor og forskningsleder
Tid & sted: 19. - 24. september 2019
Casa Santa Brigida, Rom
Tilmeldingsfrist: 25. marts 2019

Formålet med kurset er at give dig en teoretisk viden om
udbrændthed, medfølelsestræthed og sekundær traumatisering og konkrete redskaber til at forebygge og håndtere
den mentale slitage.
Underviser:
Rikke Høgsted, psykolog, konsulent, specialist i
psykoterapi og psykotraumatologi, forfatter
Kursusleder:
Lene Agersnap, alment praktiserende læge
Tid & sted: 29. januar 2019
Hindsgavl Slot, Middelfart
Tilmeldingsfrist: 3. december 2018
Pris: 3.000 kr.

Pris: 17.600 kr. + udgifter til ophold på ca. 7.000 kr.
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Praktiske oplysninger
Tilmelding

Tilmelding foregår på den konkrete kursushjemmeside (se
kursusoversigt på www.plo-e.dk). På hjemmesiden oplyses
gældende tilmeldingsfrist.
Efter endt tilmeldingsfrist kan der forekomme ledige pladser, hvilket vil fremgå af hjemmesiden. Ønsker du at tilmelde dig kurset efter endt tilmeldingsfrist, skal du kontakte
kursussekretariatet på kurser.plo@dadl.dk.

Priser og betaling

Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden
(findes på www.plo-e.dk).
Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og
forplejning (samt ophold i enkeltværelse på alle internatkurser).
Betaling af kurset sker online ved tilmelding (Visa/Dankort
og MasterCard kan anvendes).

Afmelding

Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse:
kurser.plo@dadl.dk.
Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes
kursusafgiften fratrukket et administrationsgebyr på kr. 200,-.
Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 14 dage
før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften (incl. administrationsgebyr).
Ved afmelding senere end 14 dage før kursusstart vil den indbetalte kursusafgift ikke blive refunderet.
Al refundering foregår til dét betalingskort, der blev anvendt
ved tilmelding/betaling.

SÆRLIGE BETINGELSER FOR
LÆGEKURSER AFHOLDT I UDLANDET
Priser og betaling

Prisen på det enkelte kursus oplyses på kursushjemmesiden
(se kursusoversigt på www.plo-e.dk).
Kursusafgiften dækker undervisning, kursusmaterialer og
erhvervsrejseforsikring (der er tegnet forsikring hos Tryg,
således at deltagerne både er forsikrede i kursusperioden og
eventuelle ferie-fridage før og/eller efter kurset).
Rejsebureauet opkræver særskilt for rejse, ophold og
eventuel forplejning (der kan også tegnes særskilt afbudsforsikring til rejse/ophold med rejsebureau).
Evt. tilslutningsfly er ikke inkluderet i afgift til rejsebureau
og skal ligeledes tilkøbes særskilt. Nærmere detaljer følger i forbindelse med bestilling samt ved tilmeldingsfristens
udløb. Rejse/ophold er et anliggende imellem kursisten og
rejsebureauet.
Betaling af depositum på kr. 500,- sker online ved tilmelding (Visa/Dankort og MasterCard kan anvendes). Faktura
på restbeløbet vil blive fremsendt i en separat mail 4 uger
før tilmeldingsfristen (se fristerne på www.plo-e.dk) og den
forfalder til betaling 14 dage efter (betalingsfrist fremgår
af fakturaen).
Al betaling kan kun ske online ved brug af Visa/Dankort
eller MasterCard.

Afmelding

Afmelding skal altid ske skriftligt til PLO Efteruddannelse: kurser.plo@dadl.dk.

Aflysning

Ved afmelding frem til tilmeldingsfristens udløb refunderes indbetalt depositum ikke.

Kursusændringer/aflysninger

Ved afmelding fra tilmeldingsfristens udløb og indtil 30
dage før kursets start refunderes 50% af kursusafgiften
Ved afmelding senere end 30 dage før kursusstart refunderes den indbetalte kursusafgift ikke.

Hvis PLO Efteruddannelse må aflyse et kursus, refunderes
det fulde beløb.
Der tages forbehold for ændringer i programmet af såvel
pris, tid, sted, indhold samt eventuelle trykfejl. Ved for få
tilmeldinger forbeholder vi os ret til at udskyde eller aflyse
kurset.
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Kontakt oplysninger
Kurser for praktiserende læger:

Pernille Valentin Sommer, kursuskoordinator
pvs.plo@dadl.dk - tlf. 35 44 81 34
Desiree Lundsteen, kursuskoordinator
dea.plo@dadl.dk - tlf. 35 44 84 56
Mail: kurser.plo@dadl.dk
Lægefaglige uddannelseskonsulenter:
Pia Koefoed, alment praktiserende læge
pia.koefoed@dadlnet.dk
Jette Elbrønd, alment praktiserende læge
j.elbroend@dadlnet.dk
Berit Lassen, alment praktiserende læge
berit.lassen@dadlnet.dk
Heidi Bøgelund Frederiksen, etnolog, chefkonsulent
hbf.plo@dadl.dk

Fonden for Almen Praksis:
Joanna Vieten, driftsleder og PA
jov.plo@dadl.dk - tlf. 35 44 84 98

Tommy Stoltz Olsen, alment praktiserende læge
tostoltz@dadlnet.dk
Niels Kristian Kjær, alment praktiserende læge
niels.kjaer@dadlnet.dk
Mail: euf.plo@dadl.dk

Efteruddannelseschef:
James Høpner
jah.plo@dadl.dk
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Kursusoversigt praksispersonale
OK18
• Type 2-diabetes i praksis – fra teori til implementering via
teamarbejde (2 moduler)
• KOL i praksis – fra teori til implementering via
teamarbejde (2 moduler)
• Insulinbehandling af type 2-diabetes for praksispersonale
• KOL for begyndere
• KOL for ildsjæle
• KOL for praksispersonale (Kurset afvikles i.f.m. SE-Dage)
• Spirometrikursus for praksispersonale
• Type 2-diabetes for praksispersonale
(Kurset afvikles i.f.m. SE-Dage)
• Type 2-diabetes og behandling for begyndere
• Type 2-diabetes og behandling for øvede
• KOL for sekretærer
• Type 2-diabetes for sekretærer
• Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen (4 moduler)
• Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen
(3 moduler)

Fagspecialer
• Astma hos voksne
• Barnet i lægehuset 1 – den normale udvikling
• Barnet i lægehuset 2 – sygdomme hos barnet
• Bliv klogere på osteoporose og stofskiftet
• De tre små specialer for praksispersonale
• Demens i praksis
• Den lille skadestue – lær det fra grunden
• Den lille skadestue – til dig med erfaring
• Det gode sexliv – med fokus på prævention og sexsygdomme
• Graviditet og barsel
• Hjerte-kar-sygdomme i almen praksis (2 moduler)
• Huden er kroppens største og vigtigste organ 		
• Kræft, det vi bør vide – og hvordan forløbet kan blive godt for
patienten
• Lær værktøjer til at opdage patienter med stress, angst eller
depression (2 moduler)
• Kvinder i overgangsalderen
• Mistanke om infektion – hvordan hjælper vi med håndteringen?
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• Psykiatri for sekretærer
• Rejsemedicin – hele vejen rundt (internat)
• Rygestop for livet
• Smear og prævention
• Smertebehandling og vanedannende medicin
• Sutur, lim og strips – sådan tackler du akutte sår
• Sårbehandling i praksis (2 moduler)
• Udredning af kvinders UVI og inkontinensproblemer
• Vaccinationer – lær det fra grunden
• Vaccinationer – til dig med erfaring

Kommunikation og patientkontakt
• De 7 Gode Vaner
• Den etniske patient
• Klar kommunikation
• Kommunikation i praksis (2 moduler)
• Når kroppen siger fra
– mindfulness som behandlingsmetode

Kvalitet og administration
• Arbejdsglæde og trivsel for hele klinikken (internat)
• Bliv superbruger på WebReq og tovholder på WebPatient
(2 moduler)
• Den gode visitation – mave/tarm og hjerte/kar
• Faglighed i alle konsultationer
• Medicinhåndtering
• Sekretærens trivsel og udvikling i en travl hverdag
• Sundhed.dk – en hjælp i hverdagen
• Vejen til et liv i balance
– på trods af modgang og belastninger
• Visitation af gynækologiske og obstetriske symptomer
• Visitation for øvede

Længere forløb
• Konsultationssygeplejersken – tovholder på diabetesbehandlingen (4 moduler)
• Konsultationssygeplejersken – tovholder på KOL-behandlingen
(3 moduler)
• Praksismanager i almen praksis (5 moduler)
• Opfølgningsdag for praksismanagere (for kursister som
allerede har gennemført praksismanagerforløbet)
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