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1. Sammenfatning
Evalueringen af den systematiske efteruddannelse viser et betydeligt kapacitetsproblem i forhold til
udbud af aktiviteter. Den primære årsag til dette er vanskelighederne med at rekruttere kursusledere
og undervisere.
Evalueringerne af de gennemførte aktiviteter er overordnet positive. De viser dog samtidig at der er
en stor spredning i hvad deltagerne efterspørger i forhold til de aktiviteter de har deltaget i.
Der er i implementeringsperioden blev udbudt systematisk efteruddannelse i tre formater. En række
klassiske kurser med ca. 35-40 deltagere. Et storholdsforløb med 128 deltagere, samt seks forløb
tilrettelagt i den gruppebaserede efteruddannelse (SGE). Storholdsforløb minder dog for deltagerne
om klassiske kurser idet de bliver opdelt i hold på 32.
På storholdforløbet og kurserne er der en tendens til at efterspørge en højere grad af konkretisering i
forhold til arbejdet i almen praksis f.eks. i form af mere styrede og målrettede indlæg fra oplægsholdere samt opdatering i forhold til specifikke behandlingsmetoder/sygdomme/patientgrupper. Der er
dog også deltagere som lægger særlig vægt på muligheden for mere abstrakte refleksioner. Nogle
deltagere mener at der bruges for lang tid på at lytte til kollegaers meninger om forskelligere emner.
Evalueringerne er således spredte.
På SGE-forløbet er billedet mere entydigt idet der er stor tilfredshed med det høje niveau af deltagerinvolvering og refleksion over egen praksis som er en del af konceptet.
Deltagernes oplevelse af relevansen af temaerne kan ikke entydigt vurderes på dette tidlige
tidspunkt i processen hvor flertallet kun har deltaget i aktiviteter inden for ét af temaerne. Dog
peger evalueringerne på at nogle temaer er mere abstrakte end andre, og at dette generelt påvirker
tilfredsheden med aktiviteterne negativt. Evalueringen viser også at det er sværere at udvikle
aktiviteter inden for nogle af temaerne end andre.
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2. Baggrund
2.1. Evalueringsmetoden
Midtvejsevalueringen af den systematiske efteruddannelse beskæftiger sig med de praktiserende
lægers træk på Fonden for Almen Praksis, kapaciteten af den systematiske efteruddannelse, den
politiske proces, implementeringsprocessen (både vedrørende det faglige indhold og den
administrative omsætning), kursusledernes erfaringer med den systematiske efteruddannelse og
deltagernes oplevelse og tilfredshed. Det er ikke muligt inden for de givne rammer at undersøge
hvorvidt den systematiske efteruddannelse gør en forskel for patienterne. Derimod bygger rapporten
i høj grad på de umiddelbare reaktioner og tilfredsheden med den systematiske efteruddannelse.
En række dokumenter er blevet gennemgået for at beskrive den politiske proces. Den fælles
konsensusbaserede behovsanalyse, og hvordan temaerne blev fastlagt, er beskrevet i en artikel i
European Journal of General Practice (bilag 1).
For at undersøge den administrative implementeringsproces gennemførtes et fokusgruppeinterview
med repræsentanter fra regionerne. Region Nord havde ikke mulighed for at deltage i fokusgruppeinterviewet hvorfor en repræsentant derfra efterfølgende kommenterede på referatet af interviewet.
Derudover beskriver efteruddannelseschefen i Praktiserende Lægers Organisation (PLO-E) sin
oplevelse af processen.
Kursusledernes erfaringer er indsamlet ved hjælp af et elektronisk spørgeskema som udsendes til
alle kursusledere på kurser inden for den systematiske efteruddannelse (bilag 2). Derudover blev der
gennemført interviews med kursusledere på to af PLO-E’s kurser inden for den systematiske
efteruddannelse – ét med de to kursusledere på temaet „Den diagnostiske udfordring i almen
praksis” og ét med de to kursusledere på temaet „Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis”.
Deltagernes evalueringer af efteruddannelsesaktiviteterne undersøges via spørgeskemaer. Frem til
sommeren 2016 evaluerede sekretariatet kun kurser udbudt af PLO-E. På det tidspunkt blev
evalueringsproceduren revideret, og der udarbejdedes et nyt evalueringsskema. Nu modtager alle
deltagere på kurser godkendt som systematisk efteruddannelse et evalueringsskema (bilag 3) når
kurset er afsluttet. Desuden udfylder de inden kursets afslutning et læringsskema (bilag 4).
Læringsskemaet er hovedsageligt et pædagogisk værktøj til at reflektere over hvad man har lært, og
hvordan det kan omsættes i praksis. Ud over denne funktion er deltagernes besvarelser relevante for
evalueringen af kurset og indgår derfor også i rapporten. Citaterne i rapporten er kopieret direkte fra
evalueringsbesvarelserne, og eventuelle sproglige fejl og tastefejl er ikke rettet til.
Systematisk efteruddannelse er ikke kun blevet udbudt og gennemført som klassiske kurser. I
Region Syddanmark har man, med hjælp fra den lægefaglige konsulent ansat i Fonden for Almen
Praksis, Niels Kristian Kjær, gennemført et forsøg med systematisk gruppebaseret efteruddannelse
(SGE), og Region Hovedstaden har gennemført et forsøg med storhold. Relevante aktører fra
projekterne har skriftligt beskrevet hvordan koncepterne blev til, og hvilke erfaringer de har gjort
sig. SGE-forløbene var endnu ikke afsluttet ved dataindsamlingen, og evalueringen af dem bygger
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på telefoninterviews (20-30 min.) med gruppelederen og et tilfældigt udvalgt medlem af hver
gruppe (8 interviews i alt) efter to ud af fire møder i gruppen. Storholdsforsøget evalueres gennem
de samme spørgeskemaer som andre kurser.
Følgende kurser er blevet evalueret og indgår i rapporten:
- Tema 1: Den diagnostiske udfordring i almen praksis
o 2 kurser udbudt af PLO-E
- Tema 2a: Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
o 2 kurser udbudt af PLO-E
o 1 kombinationskursus1 udbudt af PLO-E
o 1 forløb i systematisk gruppebaseret efteruddannelse (SGE) udbudt af Region
Syddanmark
- Tema 2b: Den døende patient
o 1 kursus udbudt af Region Midtjylland
o 1 kursus udbudt af Region Syddanmark
o 2 kurser udbudt af Region Sjælland
o 1 kursus udbudt af PLO-E på Lægedage 20152
o 1 kombinationskursus udbudt af PLO-E
- Tema 3: Børn og unge i almen praksis
o 1 kursus udbudt af PLO-E
o 2 kombinationskurser udbudt af PLO-E
- Tema 4a: Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis
o 1 kursus udbudt af Lægekurserne.dk
o 1 storholdskursus udbudt af KAP-H
o 1 kombinationskursus udbudt af PLO-E
- Tema 4b: Den ældre patient
o 1 kursus udbudt af IRF
o 1 kursus udbudt af PLO-E
o 2 kurser udbudt på Lægedage 2015 af PLO-E3
o 1 kombinationskursus udbudt af PLO-E

2.2. Træk på Fonden
De praktiserende læger har i årene 2012-2015 trukket følgende beløb på Fonden for Almen Praksis:





2012: 46,2 mio. kr. (79 % af de praktiserende læger anvendte fonden)
2013: 41,3 mio. kr. (78 % af de praktiserende læger anvendte fonden)
2014: 49,2 mio. kr. (79 % af de praktiserende læger anvendte fonden)
2015: 49,5 mio. kr. (81 % af de praktiserende læger anvendte fonden)

På grund af skiftet til DAK-E-systemet er det endnu ikke muligt at trække foreløbige tal for 2016.

1

Kombinationskurser er kurser som varer længere end fastsat i curriculum for det pågældende tema, og er godkendt
som en kombination af systematisk og selvvalgt efteruddannelse.
2
Kurser udbudt på Lægedage følger en anden evalueringsprocedure end øvrige kurser.
3
Kurser udbudt på Lægedage følger en anden evalueringsprocedure end øvrige kurser
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2.3. Kapacitet på den systematiske efteruddannelse 2015-2017
Udbud i 2015
Nedenstående tabel viser at der i 2015 blev udbudt syv kurser inden for den systematiske
efteruddannelse, svarende til 350 kursusdeltagerdage og 270 deltagere. PLO-E udbød fem kurser,
regionerne udbød ingen, og andre udbydere udbød to kurser. Der blev udbudt kurser inden for tema
2a, tema 3 og tema 4b.
Tema 1
0
Kurser i alt
0
Deltagere i alt
Kursusdeltagerdage 0

Tema 2a
0
0
0

Tema 2b
2
80
80

Tema 3
1
40
120

Tema 4a
0
0
0

Tema 4b
4
150
150

Total
7
270
350

Udbydere:
Kurser region4
Kurser PLO-E
Kurser øvrige

0
0
0

0
2
0

0
1
0

0
0
0

0
2
2

0
5
2

0
0
0

Tabel 1: Udbud af systematisk efteruddannelse 2015

Udbud i 2016
Nedenstående tabel viser at der i 2016 er blevet udbudt i alt 37 kurser inden for den systematiske
efteruddannelse, svarende til 2400 kursusdeltagerdage og 1395 deltagere. PLO-E udbød tyve kurser,
regionerne udbød elleve kurser, og øvrige udbydere udbød seks kurser. Det lykkedes at udbyde
kurser inden for alle de vedtagne temaer.
Tema 1
3
Kurser i alt
120
Deltagere i alt
Kursusdeltagerdage 360

Tema 2a
4
155
310

Tema 2b
12
435
435

Tema 3
5
190
570

Tema 4a
6
230
460

Tema 4b
7
265
265

Total
37
1395
2400

Udbydere:
Kurser region5
Kurser PLO-E
Kurser øvrige

1
3
0

8
3
1

1
3
1

1
4
1

0
4
3

11
20
6

0
3
0

Tabel 2: Udbud af systematisk efteruddannelse 2016

Udbud i 2017 (prognose)
Tallene i nedstående tabel dækker over de kursusaktiviteter i 2017 som på nuværende tidspunkt
(23/11 2016) er godkendt til refusion som systematisk efteruddannelse, samt samtaler med regioner
og andre udbydere om hvor mange kurser de forventer at udbyde i 2017. Det fremgår at der
forventes et udbud på i alt 68 kurser inden for den systematiske efteruddannelse, svarende til 4.375
kursusdeltagerdage og 2.380 deltagere. PLO-E forventer at udbyde 19 kurser, regionerne forventer
at udbyde 35 kurser, og øvrige udbydere forventer at udbyde 13 kurser. Der udbydes kurser inden
for alle temaer, dog flest inden for tema 2b.

Kurser i alt
4
5

Tema 1
10

Tema 2a
12

Tema 2b
17

Tema 3
7

Tema 4a
11

Tema 4b
11

Total
68

„Kurser region” dækker over kurser udbudt af KAP-enheder, KEU-udvalg såvel som egentlige regionsudbudte kurser.
„Kurser region” dækker over kurser udbudt af KAP-enheder, KEU-udvalg såvel som egentlige regionsudbudte kurser.
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350
Deltagere i alt
Kursusdeltagerdage 1050

420
840

595
595

245
735

385
770

385
385

2380
4375

Udbydere:
Kurser region6
Kurser PLO-E
Kurser øvrige

5
3
4

12
2
2

2
3
2

5
4
2

5
3
3

35
19
13

6
4
0

Tabel 3: Udbud af systematisk efteruddannelse 2017. Tallene bygger på godkendte aktiviteter pr. 23. november 2016
samt regioner og andre udbyderes forventninger til eget udbud i 2017.

2.4. Kapacitetsudfordringerne
Som det fremgik ovenfor, er kapaciteten på den systematiske efteruddannelse steget markant siden
efteråret 2015. Den ligger dog fortsat langt under den kapacitet som ifølge OK14 skal opnås, altså
tre kursusdage pr. praktiserende læge om året, svarende til 10.500 kursusdage/år (3.500 praktiserende læger x 3 dage). På baggrund af det hidtidige træk på fonden er det dog forventeligt at der hvert
år vil være ca. 20 % af de praktiserende læger som af forskellige årsager ikke deltager i den systematiske efteruddannelse. Det betyder at det årlige kapacitetsbehov formentligt vil være ca. 8.400
kursusdeltagerdage (3.500 praktiserende læger x 3 dage x 80 %).
Som det ses af nedenstående graf, er der behov for en kraftig vækst i udbuddet hvis der skal opnås
fuld kapacitet inden for den nærmeste fremtid.

Diagram 1: Udviklingen i kapaciteten på den systematiske efteruddannelse fra 2015 og frem samt behov hvis
kapacitetsbehovet skal dækkes i 2018.
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„Kurser region” dækker over kurser udbudt af KAP-enheder, KEU-udvalg såvel som egentlige regionsudbudte kurser.
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3. Aktivitetsevaluering – tre formater
Systematisk efteruddannelse har været afholdt i tre forskellige formater.
Det første format er klassiske kurser med ca. 35-40 deltagere, 1-2 kursusleder og 1 eller flere
undervisere. Kurserne afholdes enten som internat eller eksternat. Der har været afholdt kurser inden for alle temaerne. En variant af kurser er såkaldte kombinationskurser hvor kurset varer længere
end fastsat i curriculum og derfor er en kombination af systematisk og selvvalgt efteruddannelse.
Et andet format er storholdskurset. Region Hovedstaden har gennemført et kursus med i alt 128
deltagere inden for temaet „Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen
praksis”. Kurset varede to dage og var opbygget af otte moduler. Deltagerne var delt i hold på 32
deltagerne som i forskellig rækkefølge gennemførte de otte moduler. Kursusledere og undervisere
var på hele dagen og underviste på skift i de 4 grupper. I løbet af modulerne var der gruppearbejde i
mindre grupper.
Et tredje format er systematisk gruppebaseret efteruddannelse (SGE). Efteruddannelsesvejledere
i Region Syddanmark har i samarbejde med den lægefaglige konsulent fra efteruddannelsessekretariatet udviklet konceptet og et konkret forløb der omhandler temaet „Patienter med kroniske
sygdomme og multimorbiditet”. I SGE gennemføres den systematiske efteruddannelse i efteruddannelsesgrupper. Der er udviklet en detaljeret drejebog inkl. filmklip med eksperter til temaet. Et
medlem af den enkelte gruppe fungerer som facilitator ved møderne, og der er derfor ingen
udefrakommende kursusleder. Inden sommeren 2016 blev der gennemført et pilotprojekt med to
grupper. Pilotprojektet dannede baggrund for udvikling af filmklippene. I efteråret 2016 har de første fire grupper gennemført forløbet med filmklip.

3.1. Klassiske kurser
Umiddelbart ser tilfredsheden med kurserne inden for den systematiske efteruddannelse ud til at
være lidt lavere end tilfredsheden med den selvvalgte efteruddannelse udbudt af PLO-E7. Det kan
der være flere forventelige årsager til. For det første er en del af kurserne helt nye og kræver derfor
justering over tid på baggrund af de erfaringer man gør sig. For det andet er temaerne for den
systematiske efteruddannelse fastlagt og vælges ikke individuelt af den enkelte deltager. Det er
forventeligt at der vil være større tilfredshed med den selvvalgte efteruddannelse hvor man selv
vælger hvilke emner man ønsker at efteruddanne sig inden for. At alle praktiserende læger forventes
at deltage i den systematiske efteruddannelse, betyder desuden at deltagersammensætningen ændrer
sig. Det kan føre til større spredning i deltagernes vurdering af aktiviteterne og stiller samtidigt
særlige krav til kursusledere og undervisere i at ramme bredt. Denne udfordring nævner både
kursusledere og -deltagere.
Tilbagemeldingerne tyder på at der er behov for bedre kommunikation omkring den systematiske
efteruddannelse og bedre forventningsafstemning i forhold til indholdet af kurserne. Adskillige
kursusledere og -deltagere påpeger at kursusbeskrivelserne ikke altid dækker det faktiske indhold af
kurserne. Endeligt stiller nogle af temaerne særlige krav til udviklingen af kurserne, hvilket uddybes
i kapitel 4.
7

Den statistiske signifikans er ikke beregnet.
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I forhold til indholdet af kurserne efterspørger en stor del af deltagerne konkret viden. De vil gerne
have nye fakta som er direkte relevante for deres hverdag. Der fremkommer samtidig det synspunkt
at det er vigtigt at oplæggene ikke blot præsenterer noget som man kan læse sig til, f.eks. i en
vejledning.
I evalueringen af kurserne nævner deltagerne ofte hvordan de har oplevet underviserne og formen.
Generelt er deltagerne glade for en afvekslende form med oplæg, diskussioner, gruppearbejde osv.
Det fastholder engagementet. Enkelte nævner dog at det er vigtigt at formen virker naturlig for kursusledere og -undervisere og ikke er „for syns skyld”/pseudoinvolvering. I det følgende inkluderes
både udsagn fra deltagere på klassiske kurser og på storholdskurset.
Gruppearbejde
Gruppearbejde er ifølge deltagerne godt til at aktivere dem og til at understøtte gode diskussioner,
f.eks. skriver en deltager: „[…] det er bla i gruppearbejdet at diskussionerne kommer”.
Der skal dog afsættes passende tid til gruppearbejdet, og ikke for meget. Nogle er særligt glade for
korte gruppearbejder. Grupperne skal ikke være for store for at sikre at alle bliver hørt.
Gruppearbejdet kræver en vis facilitering, og det er vigtigt med gode oplæg til gruppearbejdet. Man
skal ikke have en følelse af „at blive overladt til gruppearbejde”, og det skal ikke stå i stedet for
konkret vidensformidling. Den efterfølgende tilbagemelding fra grupperne skal ikke blive for lang
og tung. F.eks. skriver en deltager følgende:
„…For megen af tiden blev vi kursus deltagere overladt til gruppearbejde. De oplæg der blev givet til
gruppearbejderne var mangelfulde og ofte oplevede vi gruppedeltagere, at formål og mål med arbejdet
stod uklart. Den fælles opfølgning på baggrund af gruppearbejdet var ofte usammenhængende og jeg sad
tilbage med en følelse af, at have spildt min og øvrige gruppe deltageres tid i gruppe arbejdet.

Et af kurserne havde succes med såkaldte stågrupper. Efter det kursus tog en deltager som noget af
det vigtigste med hjem „… at gruppearbejde var en god arbejdsmetode”. Også kursuslederne
nævner at formen var en succes:
Princip om stående gruppearbejde var en uventet succes. Jeg har sjældent set folk stå så tæt sammen og
arbejde så koncentreret. Alle var tilfredse med arbejdsformen.

Oplæg
Nogle deltagere efterspørger mere ekspertundervisning fordi det giver faglige input, f.eks.:
fint at diskussion af cases i grupper ikke varede længere, da jeg finder det mere relevant at få teoretisk
undervisning.

Der er dog delte meninger. Mens nogle er glade for hovedsageligt at have oplægsundervisning og
undgå gruppearbejde, udtrykker andre utilfredshed med at de oplever for meget katedral undervisning. Særligt enkelte kurser kritiseres for at være meget katedrale.
Det er vigtigt at oplæggene ikke bliver oplæsning af slides, og de skal give noget andet end det man
selv kan læse sig til, f.eks.:
Men så blev eftermiddagen alt for katedral, oplæg efter oplæg om specifik medicinske områder, som vi
lige så godt kunne slå op i vejledningen eller få udleveret på papir. Havde været fint med max ½ times
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oplæg med de guldkorn, som vi ikke kan læse os til. Og så ellers gruppearbejde om cases og tid til
refleksion og snak i mindre grupper om, hvordan man griber det an hjemme i dagligdagen.
„meget katedralt. I kunne med fordel få os til at snakke mere sammen da vi hver især har mange gode
måder at håndtere emnet på i hverdagen…

Plenumdiskussioner
Nogle kritiserer at deltagernes erfaringer fylder for meget. Ifølge dem får man for lidt ud af at høre
andres meninger, særligt hvis de fælles diskussioner ikke styres tilstrækkeligt godt så man sikrer at
de forbliver relevante. De vil i stedet have ny faglig viden, f.eks.:
Og så skulle undervisningsformen ændres til knap så meget plenum diskussion og spørgsmål til gruppen
af kursister. Når man får fornemmelsen af et tæt-pakket program er det rent ud sagt spild af tid at høre
diverse kollegers meninger om cases og emner. Der skulle i stedet være bedre mulighed for som kursister
at stille spørgsmål til oplægsholderne.
Lidt mere styring på debatten i fællesforum. Det blev for meget spredt fægtning, hvor alle ville komme
med en mining og det var svært fore foredragsholderne at styre.

Andre efterspørger derimod mere inddragelse af deltagernes egne erfaringer, og nogle mener at de
gode diskussioner netop kom i plenum, f.eks.:
Rart at høre de yngre kolleger som er vel-opdateret og jeg blev inspireret.
Lidt mindre gruppearbejde , jeg synes de gode diskussioner kom i plenum hvor alle var med.

Cases
Generelt er deltagerne glade for cases fordi de gør kurset meget praksisrelevant, f.eks.:
Gode cases og gruppearbejder, som hjalp med at fæstne mere luftige emner til min hverdag.

Nogle efterspørger endnu flere cases. Casene skal være realistiske. Det er vigtigt at casene indeholder tilstrækkeligt informationer om patienten, og at alle relevante forhold belyses, f.eks.:
Det var fint at arbejde med udleverede cases, men der blev brugt for meget tid i gruppen på at ”opfinde”
præmisserne for patienteksemplerne, der ville være fint når et spørgsmål var besvaret, om man så kunne
gå tilbage og få yderligere oplysninger á la ”har patienten fortsat et misbrug eller er det stoppet”. ”Er
patienten fortsat sygemeldt eller tilbage i arbejde.”

Casene skal desuden være relevante for læger fra forskellig type praksis. Det er godt hvis casene
forbindes direkte med den præsenterede teori.

Undervisertype
En del deltagere nævner at det er en fordel med underviserne med forskellig faglig baggrund, og
undervisere fra andre specialer kan bidrage med nye perspektiver, f.eks.:
Overordnet set burde speciallæger i almen medicin ikke undervise på fagspecifikke kurser; det faglige
niveau bliver simpelthen for lavt.
Godt med anden faggruppe til at hjælpe med at se på ”os” med andre øjne.
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[Spørgsmål: Hvad fungerede godt?] At der var overlæge fra shg. Der underviste, det giver altid lidt
forfriskende perspektiv. PLO’er kan blive kedsommeligt enige om mange ting.

Det påpeges dog at det er vigtigt at underviserne har forståelse for almen praksis, og de skal ikke gå
for meget i detaljer med forhold som ikke er relevant for almen praksis. Der er også deltagere som
nævner at det er vigtigt med en almenmediciner som kursusleder. F.eks. :
For de undervisere, som ikke arbejder i primærsektoren, er det vigtigt ikke at gå alt for dybt i faglige
spidsfindigheder, men konstant at rette indholdet mod vores hverdag i almen praksis.
… der kunne måske være en praktiserende læge til at lede caises…

Hvilken undervisningsform der egner sig bedst, kan også afhænge af de konkrete undervisere:
Undervisningsformen duede ikke til den type underviser, efter min mening. Han havde stærke meninger
og udmærkede pointer og ville formentligt have virker bedre som mere katedral indlæg, hvor han kunne
forklare sine meninger.

Brug af filmklip med eksperter
Enkelte nævner at det var fint med eksperter på video i de tilfælde hvor det blev brugt. Ulempen er
dog at der ikke er mulighed for dialog med eksperterne. Filmklippene kan enten bruges i stedet for
inddragelse af eksterne specialister eller som afveksling under katedrale oplæg, f.eks.:
Foreslår at man holder eksterne specialister på video og så holder de 2 almen medicinere som
undervisere…

Der er også deltagere som oplever ikke at få tilstrækkeligt ud af at eksperterne rent faktisk er til
stede:
Kurset syntes at mangle tilstrækkeligt fagligt input til brug for min faglige udvikling. Upåagtet at der var
flere specialister tilstede var det meget begrænset, i hvilket omfang de delte ud af deres viden og de syntes
ikke i tilstrækkeligt omfang at præsentere ideer og inspiration til at gøre arbejdet i løbet af ugen
spændende og menings fuldt…

3.2. Storhold
Deltagernes gennemsnitlige tilfredshed med storholdskurset svarer nogenlunde til evalueringen af
det klassiske kursus inden for samme tema (Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis). De er altså overordnet forholdsvist tilfredse med kurset.
I evalueringen er deltagerne meget optagede af det faglige indhold og niveauet. De efterspørger
generelt opdatering, konkret viden og konkrete praktiske forslag. En del nævner at der gives for
meget plads til at høre om deltagernes holdninger til cases og spørgsmål hvilket de finder mindre
relevant. De vil bl.a. hellere have ny viden fra eksperterne. Desuden udtrykker deltagerne forskellige holdninger til de konkrete undervisningsmetoder anvendt i modulerne. Disse er medtaget i
forrige afsnit (afsnit 3.1.).
Der er flere udfordringer ved konceptet som kræver god forberedelse. For det første kræver det god
organisering af praktiske forhold og logistikken i forhold til at få alle hold rundt fra modul til modul.
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Derudover betyder formatet at deltagerne på de forskellige hold kommer igennem modulerne i
forskellige rækkefølge. Dette udfordrer kronologien i kurset. At koordinere modulerne og undgå
overlap krævede derfor megen forberedelse. Bl.a. deltog alle undervisere og kursusledere inden
kurset i fire timers fællesundervisning hvor de præsenterede for hinanden og justerede indholdet.
Alligevel var det ifølge sekretariatet i Region Hovedstaden og kursuslederne svært fuldstændigt at
sikre den røde tråd og at samle trådene til slut. Dette afspejles i evalueringerne hvor nogle af
deltagerne nævner at de oplevede visse overlap mellem modulerne. En uventet fordel ved konceptet
var at mange udtrykte glæde over at være samlet med så mange kollegaer på én gang.
Sekretariatet i Region Hovedstaden bemærkede at deltagergruppen var mere heterogen end ved
andre kurser. Deltagerne kommer med forskellige forudsætninger og forventninger. Det mener de
kan hænge sammen med at systematisk efteruddannelse er obligatorisk at deltage i. Dette afspejles
også i spredningen i deltagernes meninger om f.eks. det faglige indhold og formen. Desuden
efterspørger enkelte deltagere en opdeling af holdene – evt. blot i enkelte moduler – efter erfaring
eller efter hvorvidt de er i solopraksis eller kompagniskab/delepraksis.
En styrke ved formen er at den kan være med til at øge kapaciteten af den systematiske
efteruddannelse fordi man kan få mange kursister igennem på én gang. Der er dog fortsat behov for
en kursusleder pr. hold, og formen kræver at underviserne er på hele dagen og gentager deres
sessioner.

3.3. Systematiske gruppebaseret efteruddannelse (SGE)
Både gruppeledere og deltagere fra alle fire grupper udtrykker stor begejstring for SGE-forløbet.
Bl.a. oplever en et kvalitativt løft i forhold til det de plejer at lave og mener at det er noget af det
bedste de har lavet i gruppen. En anden siger at det „helt klart er den bedste form for efteruddannelse han har fået”. En tredje fremhæver at det er „MEGET brugbart”, og at der er ”en høj læringskurve på kort tid”.
Deltagere og gruppeledere ser det som en stor styrke at indholdet er meget direkte praktisk
anvendeligt. Det gør at de er koncentrerede og ikke så nemt falder fra. Samtidig nævner en at det
passer godt til det temperament man har som praktiserende læge, hvor man er vant til hurtigt at
skulle kunne forstå et problem og finde en løsning. De praktiserende læger har ikke tid til den
samme dybde som i forskning. En anden siger at det ikke er „højteoretisk, men nede på et praktisk
niveau”. En sammenligner med almindelig undervisning:
Noget almindelig undervisning kan være på et højere teoretisk niveau hvor man lige skal have det kogt
ned til hvad man kan gøre i praksis. Nogle gange kommer det ud af tangenter hvor det kommer væk fra
hverdagen. Der kan være en højakademisk tilgang ved klassiske kurser hvor man lærer nyt som er
sværere at bruge, og derfor glemmer man det også nemmere.

En gruppeleder nævner at deltagerne i forløbet retter hinanden ind, og det derfor er med til at løfte
bunden. De stærke fylder mest i diskussionerne, og det er med til at løfte alle. Desuden giver
formen:
[…] i højere grad anledning til diskussion og refleksion, frem for at der står en og fortæller hvordan det
er. Det tager mere udgangspunkt i deres dagligdag, hvordan de gør, og hvad de bør gøre.

12

En anden mener at:
det er en rigtig smart, sjov og gennemtænkt måde at gøre det på. Man bliver bombarderet med viden på
meget kort tid. Man skal selv indhente viden og nå frem til enighed, og så får man svarene via filmene
hvilket er lidt som en slags eksamen. Det gør det sjovt.

Alle mener at forløbet er meget involverende. Gruppen er meget engageret og aktiv under møderne
og får derfor meget ud af det. Der er stor tryghed i grupperne, og man er ikke bange for at udstille
sig selv. Deltagerne får derfor udvekslet en masse erfaringer med hinanden. På den måde bliver de
opmærksomme på hvis den måde de plejer at gøre noget på er uhensigtsmæssig, og de lærer af
hinandens tilgange og erfaringer. Det ser de som en stor styrke ved formen.
Forløbet stiller krav til deltagerne om under forløbet selv at søge efter informationer. Flere af
deltagerne fremhæver dette som en særlig styrke da det ruster dem til fremadrettet at tilegne sig ny
viden og søge informationer i konkrete tilfælde hvor de er i tvivl.
Der er stor tilfredshed med sygehistorierne (cases) som indeholder mange aspekter. De omhandler
patienter som de kan genkende fra deres egen hverdag. De „ligger tæt op ad det vi tit møder, og så
er de lige en tand sværere. Det er det der gør at man føler at man bliver klædt godt på”.
Også for filmklippene er der stor begejstring. Blandt andet nævnes at de er korte og faktuelle og
giver „lige den viden man har brug for”. De giver ofte svar på noget af det gruppen lige har snakket
om, men giver også nogle gange nye vinkler på problemstillingerne. Flere oplever dem som en form
for facit på det de har snakket om, og en oplever at sygehistorierne fungerer som en form for optakt
hvor de får åbnet sindet til når „far kommer og fortæller hvor skabet skal stå”. En anden oplever at:
man får et overordnet ekspertinput som man kan spille bold op ad og se om det de er nået frem til holder
vand. Er der helt nye tilgange eller noget helt nyt vi ikke har fået med og kan tage ind i deres hverdag?
Det er en pejling om man er up to date.

Ofte blev filmklippene oplevet som bekræftende i forhold til det de selv var nået frem til, men
indimellem var de også oplæg til diskussion. Det nævnes af en gruppeleder at det ikke er sikkert at
udsagnene er sandheden, men de er i hvert fald ét bud, hvilket de også snakkede om i gruppen.
Filmklippene sørger desuden for variation i forløbet.
Generelt er der tilfredshed med vægtningen mellem de forskellige elementer i forløbet. Dog valgte
en af grupperne ikke at dele sig op i mindre grupper i løbet af møderne. Dette er ellers beskrevet i
drejebogen. De oplevede at opdelingen førte til gentagelser og spildtid. Ved at have alle diskussioner i den samlede gruppe på syv deltagere kunne de nå mere i dybden.
En af gruppelederne nævner at hun mener at formen egner sig særligt godt til temaet i multimorbide
patienter. Her kan ingen underviser sige hvad der er det rigtige, og langt hen ad vejen står de
praktiserende læger med problemerne selv. Derfor er det særligt godt at de her lærer af hinanden og
inspirerer hinanden.
Særligt for sololæger kan den tidsmæssige placering af forløbet enten om eftermiddagen eller om
aftenen være en fordel da de har svært ved at tage en hel dag ud af praksis. En nævner at SGE
derfor er „en acceptabel måde at tage systematisk efteruddannelse” på, det er en ”god
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løsningsmodel”. Det nævnes også at det er vigtigt at man kan få tabt arbejdsfortjeneste om aftenen
for at deltage.
Spurgt ind til hvad der er mindre godt ved forløbet, har de fleste svært ved overhovedet at nævne
noget. En nævner at det eneste hun kan komme i tanker om, er at man ikke får udviklet sit netværk.
En anden mener at det kan være en udfordring at alle er forpligtet til at møde op til alle møderne, og
det gør at de ikke kan have den slags forløb i deres gruppe alt for ofte.
Det er en forudsætning for at forløbet lykkes, at gruppelederen er en god facilitator der kan styre
møderne. Det gælder både i forhold til at overholde tidsplanen og i forhold til at styre at ingen
gruppemedlemmer dominerer, men at alle siger noget. Nogle af gruppelederne oplever det som
særligt udfordrende at skulle holde gang i den fælles diskussion efter gruppearbejdet. Måske fordi
deltagerne er for enige. Derudover nævner gruppelederne at de skal være særligt opmærksomme på
også selv at lære tilstrækkeligt af indholdet i forløbet og ikke kun fokusere på deres rolle som
facilitator. Gruppelederne mener ikke at det er tilstrækkeligt at læse om forløbet hvis man skal
kunne facilitere møderne. Man har brug for god vejledning og støtte.

4. Temaer
4.1. Tema 1: Den diagnostiske udfordring i almen praksis
Tilfredsheden med kurserne og vurderingen af det faglige niveau og relevansen af dette tema er
lavere end for de fleste andre temaer. Meningerne er dog meget delte. Temaet opleves som abstrakt.
Mens nogle synes det er godt at det åbner op for refleksion, er andre kritiske og savner noget
konkret de kan omsætte direkte i deres hverdag. Deltagerne skriver bl.a. følgende:
Ikke særligt hverdags relevant. Blev negativt overrasket og indholdet.
Godt kursus, mange ting at tænke over, men lidt diffust i forhold til, hvad man konkret har fået ud af det.
Det er mest tanker og refleksioner jeg kommer hjem med. Men det er også helt ok :-)
Godt og interessant emner, men svært at bringe ned på et lavpraktisk niveau, fint til en ”indre rejse” –
refleksion over egen hverdag og praksis, men svært konkret at tage noget med sig hjem, som fører til
konkrete forandringer i organisationen af klinikken.
Mindre ”filosofi”, savnede i høj grad mere håndgribelige og praktisk anvendelige facts.

Der er meget delte meninger om hvorvidt kurset egner sig som systematisk efteruddannelse, bl.a.:
Jeg har nok været lidt negativt indstillet overfor systematisk efteruddannelse, men hvis kurserne kan være
på den her måde, så er jeg omvendt. Det her kursus er absolut relevant for ALLE kolleger, ung som
gammel.

Spurgt ind til hvad der fortsat står uklart, svarer en anden derimod:
Hvordan dette kursus figurerer som systematisk efteruddannelse. Jeg gik derfra med et forkromet billede
omkring hovedtemaet diagnosticering i almen praksis.
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En del af deltagerne kom med andre forventninger til kurset end det faktiske indhold. Mange
forventede konkrete værktøjer og ikke abstrakte refleksioner, f.eks.:
Kursusbeskrivelsen under tilmelding synes jeg ikke er tydelig mht at det meste foregår på et
overordnet/filosofisk plan og ikke indeholder ret mange lav-praktiske fif…af sammen grund blev mine
forventninger ikke indfriet.

Kursuslederne mener at kursusbeskrivelsen bør gøres skarpere så deltagerne ved hvad de går ind til.
Desuden nævner de at det er en udfordring at deltagersammensætningen er anderledes end for
kurser inden for den selvvalgte efteruddannelse. Deltagerne kommer ikke udelukkende af interesse
for temaet, men f.eks. pga. det økonomiske incitament eller fordi de føler sig tvunget til det. Det
oplever kursuslederne som en særlig udfordring i forhold til at nogle deltagere er kritiske over for
bløde og abstrakte emner som dette tema.
En del af deltagerne synes at kurset var for langtrukkent og kunne have været forkortet. En enkelt
deltager mener derimod at man skal passe på ikke at fylde for meget ind i kurset. Enkelte deltagere
fremhæver som positivt at tidsplanen holdt, og programmet ikke var alt for pakket. Et forbedringsforslag er følgende:
Måske ville sådan en type kursus have gavn af flere praktiske øvelser, fx gennemgang af
videokonsultationer, rollespil, reflekterende teams el. lign.

Temaet ser ud til at stille særlige krav i forhold til udvikling af konkrete kurser. Indtil videre har
kun PLO-E udbudt kurser inden for temaet, og her stod to PLO-E-konsulenter, og ikke kursusledere,
for en stor del af udviklingsarbejdet. Derudover har der været to kursusledere ved de første to
afholdte kurser, og det har ifølge dem selv været nødvendigt. Fremadrettet vil de to kursusledere
dog forsøge at dele kurserne mellem sig, men det forventer de, bliver en udfordring. Det tyder altså
på at der kan være behov for særlig støtte hvis andre skal udbyde kurser inden for temaet.

4.2. Tema 2a: Patienter med kroniske sygdomme og multimorbiditet
Generelt vurderes temaet at have høj relevans, f.eks.:
Emner er særdeles relevant, set både i lyset af den opgave der ligger i kronikker omsorgen, dels i den
befolkningssammensætning der er med tiltagende mange ældre med flere kroniske lidelser.

Af evalueringerne fremgår dog også en efterspørgsel efter flere hårde facts, facitlister og mere
faglig opdatering, f.eks.:
… Der var ingen facitliste til vores arbejde med sygehistorierne, - der kunne vi have gjort brug af
kompetente experter, der kunne have afgjort, hvad der var fagligt set de bedste løsninger.

En deltager fremhæver at det er svært at finde egentlige eksperter i multimorbiditet, og det derfor
bliver meget „hvad synes du selv?”
Enkelte nævner at der ikke var overensstemmelse mellem selve kurset og kursusbeskrivelsen.
Mange efterspørger mere om det organisatoriske, og en kursusleder mener at curriculum er for
omfattende til at dække dette område tilstrækkeligt:
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det er omfattende – feks. det organisatoriske kan ikke dækkes uden at kursisterne oplever at det skulle vi
have brugt mere tid på.

4.3. Tema 2b: Den døende patient
Der er høj tilfredshed med kurserne inden for temaet, og relevansen vurderes som høj. Mange
mener at de kommer til at bruge det meste hjemme. Flere mener at kurset er en god kombination
mellem praktisk viden og stof til eftertanke. F.eks.:
Formiddagen var virkeligt fangende og så relevant. På grænsen til en ”flow oplevelse” og samtidig høj
fagligheden!
Meget relevant. Kom hjem både med noget hard core omkring smertebehandling og også mange tanker
omkring døden og den sidste tid.
Meget relevant. God kombination mellem den praktiske viden og stof til eftertanke.

En del har tidligere deltaget i palliationskurser og får derfor ikke så meget nyt med. Også andre
nævner at de allerede kendte stoffet. En nævner at nyuddannede praktiserende læger har haft om
palliation på A-kurser for nyligt.
Mange deltagere er meget glade for præster som underviserne og for inputtene omkring det
eksistentielle. Der er dog også nogle som har svært ved at se hvad de skal bruge den del til. Synspunkterne kommer bl.a. til udtryk i følgende:
Meget godt kursus, især indslag fra hospitalspræst fra RH, nærværende, rørende, og tankevækkende,
meget mere af den slags indhold, dejligt med reflektion.
Godt med start ved præst (bryder lægernes vanetænkning).
Jeg synes præsten var sød og velformuleret, men jeg bruger ikke det religiøse i min klinik.

Det nævnes i kursuslederevalueringen at det er svært at tage den terminale fase ud af det samlede
emne omkring palliation hvilket curriculum kræver:
Det er stadig svært at nå det hele igennem på en dag og at derfor være nødt til at ikke tale om den tidlige
og sene fase, hvilket egentlig er en forudsætning for en vellykket terminal fase. Kursisterne kommer
gerne med spørgsmål som er yderst relevante, men vi ikke kan bruge tid på fordi de handler om et
tidligere tidspunkt i sygdomsforløbet…

4.4. Tema 3: Børn og unge i almen praksis
Der har været afholdt tre kurser inden for temaet hvoraf ét var ren systematisk efteruddannelse.
Mens de to kombinationskurser der har været afholdt, er blevet meget positivt evalueret, ligger
særligt tilfredsheden samt vurderingen af formen, det faglige udbytte og undervisernes formidlingsevne lavt for det kursus der blev afholdt som ren systematisk efteruddannelse. En del af deltagerne
finder dog temaet relevant, f.eks. skriver en at: „[d]et er en god ide med en samlet ramme der
omhandler børn og unge, da det er noget der fylder meget i mit praksisarbejde”.

16

En hovedårsag til kritikken ser ud til at være at alle underviserne kom fra Region Hovedstaden, og
kurset var mindre relevant for deltagere fra andre regioner. Dette nævnes af mange deltagere, f.eks.:
Mangler regionær/kommunal forankring i de anbefalinger eller mangel på samme specielt med hensyn til
den psykiske undervisning. Det er for uspecifik undervisning da der er for store regionale forskelle på
henvisningsmulighed og tilbud.

Derudover var der utilfredshed med nogle af underviserne, undervisningen blev for katedral, og der
manglede deltagerinddragelse. En del, inkl. kursuslederen, nævner desuden at kurset var for
komprimeret. F.eks.:
Desværre var der for lidt tid til opfølgning og refleksion og selvom jeg havde flere aha-oplevelser
undervejs´, har jeg allerede glemt dem, da der ikke var tid til fordybelse, tale med kollegaerne om cases
og få den nye viden anvendt i praksis. Jeg havde adskillige patienter på nethinden som kunne have været
gode at få vendt med en kollega under en ”walk-and-talk” eller bare i en pause have haft tid til at tale med
underviserne, men tiden var for knap pga. det massive undervisningsprogram.

4.5. Tema 4a: Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i
almen praksis
Deltagerne er forholdsvist tilfredse selvom deres vurdering af det faglige udbytte ligger lidt lavt.
Generelt efterspørger deltagerne på kurserne mere konkret faglig viden og værktøjer. F.eks. ønsker
en: „kun psykiatere til at undervisere og kun det der er 100 % praksisrelevant og kan tages direkte
med hjem og bruge”.
Særligt deltagere og kursusledere på storholdet nævner at programmet var for ambitiøst med for
mange emner i forhold til den afsatte tid. Det blev derfor for overfladisk. F.eks. siger en deltager:
For ambitiøst med alt for mange emner, der ikke blev gået i dybden med.

Der er dog også en deltager som ser anderledes på det:
Godt nok, dog kan jeg savne bredde, idet der intet var omkring ældre med psykisk psykisk sygdom samt
hvordan vi håndterer den store gruppe pt der ikke er plads til i psykiatrien.

En kursusleder mener at curriculum bør beskæres:
Indholdet bør tilpasses noget for kurset som helhed. Det er problematisk at skulle komprimere
curriculumets krav til indhold på et 2 dages kursus. Vi har skåret pænt ind til benet, ligevel var der nogen
der syntes det var fortravlet fordi man skulle nå så meget. Curriculum bør skæres ned til noget der med en
vis sandsynlighed kan nås på 2 dage.

Udbyderne af de to rene systematiske kurser nævner at de har inddraget hele curriculum i kurserne,
og ikke kun de 75 % som kræves for godkendelse. En af kursuslederne på storholdskurset nævner at
man skal overveje hvad man vil med temaet/kurserne:
Skal man give kursisterne et overblik? (til det er det velegnet) Ellers skal man lærer kursisterne meget ny?
(til det er det ikke så velegnet).
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PLO-E har ind til videre kun udbudt kombinationskurser inden for temaet. Kursuslederne på disse
kurser mener at det er umuligt at koge curriculum ned til to dage. Flere deltagere på disse kurser
nævner at de er for kompakte, og at det ikke er muligt at nå i dybden. Deltagerne har forskellige
forudsætninger hvilket også stiller krav til hvad man skal nå omkring for at få alle med. En
kursusleder på kombinationskurserne nævner desuden at det generelt kræver mere at udvikle et
kursus inden for den systematiske efteruddannelse end den inden for den selvvalgte.

4.6. Tema 4b: Den ældre patient
De rene systematiske kurser inden for dette tema evalueres meget positivt, mens kombinationskurset evalueres mindre positivt og får meget spredte tilbagemeldinger.
Deltagerne fremhæver at det er godt at meget kan omsættes direkte i praksis, f.eks.:
Det var for mig meget relevant med henvisningerne til akkreditering og hvad der kan varetages af
personale. De ting der letter min dagligdag og faktisk virker ligetil at implementere.
Det er sjældent, at jeg oplever at have så meget med hjem efter en enkelt kursusdag. Kurset var en
fornøjelse at deltage i – tak for det.

Enkelte synes at niveauet var for højt, og en nævner at manglende medicinsk erfaring gjorde at den
pågældende fik mindre ud af kurset end forventet.
Flere nævner at kurset gerne måtte have varet en dag længere.
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Bilag
Bilag 1: A new comprehensive model for Continuous Professional
Development
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Bilag 2: Evalueringsskema (kursusledere)
Selve kurset
 Hvordan forløb kurset i forhold til dine forventninger?
 Giver forløbet anledning til overvejelser om ændring af indholdet (fagligheden) og/eller
formen?
 Hvordan var overensstemmelsen mellem kursusprogrammet og det afholdte kursus?
Deltagernes engagement og udbytte
 Hvad var det vigtigste deltagerne skulle lære på kurset?
 Hvad tror du deltagerne på dette kursus kommer til at anvende hjemme i praksis?
 Hvordan var engagementet blandt kursusdeltagerne?
Systematisk efteruddannelse
 Har du kommentarer til curriculum for det tema for systematisk efteruddannelse som det
afholdte kursus lå inden for (styrker og svagheder)?
 Hvordan var det at omsætte curriculum til et konkret kursus? - Uddyb gerne.
Yderligere
 Har du kommentarer til de praktiske forhold?
 Har du yderligere kommentarer til kurset?
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Bilag 3: Evalueringsskema (deltagere)
Selve kurset
 Hvordan var kurset samlet set?
 Hvordan var kursusledelsens engagement?
 Hvordan var undervisernes formidlingsevne?
 Hvordan virkede undervisningsformen?
 Hvordan var kursusstedets fysiske rammer?
Skala:
Fremragende

Meget godt

Tilfredsstillende

Mindre godt

Ringe

Kan ikke besvare spørgsmål

Din deltagelse
 Hvordan var dit faglige udbytte?
 Hvordan var relevansen af kurset i forhold til dit arbejde?
 Hvordan var dit eget engagement i undervisningen?
Skala:
Meget højt

Højt

Tilfredsstillende

Lavt

Meget lavt

Kan ikke besvare spørgsmål

Det faglige niveau
 Hvordan var det faglige niveau i undervisningen i forhold til dit behov?
Skala:
Alt for højt
Lidt for højt
Passende
Lidt for lavt
Alt for lavt
Kan ikke besvare spørgsmål








Åbne kommentarer:
 Hvad synes du overordnet om kurset?
 Har du specifikke kommentarer til f.eks. underviserne, de praktiske forhold på kurset,
undervisningsmaterialerne, de enkelte lektioner etc.?
 Har du forslag til hvordan kurset kunne forbedres?
Hvor mange års erfaring har du som praktiserende læge? (0-5 år, 5-10 år, over 10 år)
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Bilag 4: Læringsskema
1.
2.
3.
4.
5.

Hvad er de vigtigste ting jeg har lært på kurset?
Hvad står stadig uklart?
Hvad vil jeg gerne lære mere om – og hvad kan jeg selv gøre?
Hvad kommer jeg til at bruge i fremtiden af det jeg har lært?
Hvordan sikrer jeg mig at det jeg har lært, bliver brugt i min praksis fremadrettet?

Bilag 5: De fem domæner
Tallene i parentes henviser til målbeskrivelsens oprindelige mål.
Medicinsk ekspertkompetencer
Domæne 1 Patienthenvendelser med symptomer fra kredsløbet, mave/tarm og bevægeapparatet
samt alvorlige, akutte tilstande
Håndtering af patienter med symptomer fra:
- Hjerter og lunger (23,42,45,46,69,70)
- Mave/tarm (24,27)
- Patienter med akutte og potentielt alvorlige symptomer (6,21,22,25,26,83)
- Bevægeapparatet (19,20,55)
Domæne 2 Patienthenvendelser med symptomer fra CNS, sanseorganer, hud og patienter med
psykisk sygdom
Håndtering af patienter med symptomer fra:
- CNS og øjne, øre, næse og hals (9,10,11,59,60,61)
- Huden (13)
- Psykisk syge (30,31,62,63,64,65)
Domæne 3 Patienthenvendelser med symptomer fra urinveje og reproduktionsorganerne og
helbredsproblemer hos børn
Håndtering af helbredsproblemer hos:
- Børn (32,33,34,35,48,49,50,51,52,53,54)
- Urinveje og reproduktionsorganer (39,40,41,43,44,58)
Domæne 4 Helbredsmæssige problemer i relation til kronisk sygdom, cancer og patologisk
aldring
Håndtering af helbredsproblemer hos:
- Patienter med kroniske sygdomme (5,14,66,67,68)
- Patienter med cancer, herunder palliation (71)
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-

Den gamle patient (56,57)

Ikke-medicinsk ekspertkompetencer
Domæne 5 De nødvendige ikke-medicinsk ekspertkompetencer og sundhedsfremme
- Kommunikation med patienter, pårørende og samarbejdspartnere (7,18,29)
-

Samarbejde og ledelse internt i praksis
Samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
Klinikadministration og – drift (3,16,37,72,73,74,77)

-

Forebyggelse og sundhedsfremme på patient- og populationsniveau (4,12,17,28,38,47)

-

Professionel tilgang til patienter
Håndtere når professionalismen trues
Håndtere IT i praksis
Agere i relation til etik og lovgivning (1,2,15,36,75,76,81,84)

-

Kvalitetsudvikling og forskning
Uddannelse og kompetenceudvikling af yngre kolleger og personale
Varetagelse af egen fortsatte professionelle udvikling (8,78,79,80,82)

Bilag 6: Temaer
Curriculum år 1
Team: Den diagnostiske udfordring i almen praksis
Formål: At styrke de deltagende lægers diagnostiske færdigheder både i relation til identifikation af
alvorlig lidelse, udredning af uspecifikke symptomer og funktionelle lidelser, afklaring af komplekse
bio-psyko-sociale problemstillinger og i relation til at undgå over-diagnosticerings og sygeliggørelse af raske personer. At styrke de deltagende læger i rationel brug af parakliniske og billeddiagnostiske undersøgelser.
Curriculum år 2
a) Tema: Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet
Formål: At styrke de deltagende lægers evner til håndtering og behandling af patienter med kronisk
sygdom og multimorbiditet, herunder at give et indblik i principper for hvad kronisk sygdom og
multisygdom er, og hvordan man organiserer sin indsats i praksis.
b) Tema: Den døende patient
Formål: Styrke de deltagende lægers evne til at behandle døende patienter i eget hjem eller på
plejehjem, og til at samarbejde med pårørende samt regionale og kommunale samarbejdspartnere.
Curriculum år 3
Tema: Børn og unge i almen praksis
Formål: Styrke de deltagende lægers evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle barnealderens sygdomme somatisk of psykisk i almen praksis, herunder kommunikation med børnefamilier og samarbejde med og visitation til kommune, speciallæger og sygehuse.
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Curriculum år 4
a) Tema: Patienter med psykiske og psykiatriske problemstillinger i almen praksis (Når sindet
smerter)
Formål: Skal styrke de deltagende lægers evne til at håndtere patienter i praksis der er socialt marginaliserede, sårbare, og misbrugende, samt patienter med tristhed, sorg, krise, stressrelaterede tilstande, depression, angst, psykoser og personlighedsforstyrrelser.
b) Tema: Den ældre patient (Når alder trykker)
Formål: Styrke de deltagende lægers evne til at kende egen rolle og udrede, håndtere og behandle
den gamle patients sygdomme og problemstillinger i almen praksis.
Curriculum år 5 ( ikke vedtaget)
a) Tema: Patienten med hovedpine og andre neurologiske symptomer
Formål: beskrivelsen afventer processen.
b) Tema: Patienten med ondt i bevægeapparatet
Formål: beskrivelsen afventer processen.
c) Tema: Rundt om patienter med hududslet, akutte øjensygdomme, samt undervisning i rationelt
valg af antibiotika ved infektionssygdomme i almen praksis
Formål: beskrivelsen afventer processen.
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