
    
At være læge for den døende patient er en væsentlig opgave i almen praksis. Vi møder patienten og de pårørende 

før, under og efter sygdomsforløbet og er ofte involveret i livets sidste fase og behandlingen terminalt.

Den palliative indsats er en tværfaglig opgave og på det medicinske område udvikler viden og muligheder sig hurtigt. 

Organisatorisk er vi i en brydningstid, hvor stat, regioner, kommuner og praktiserende læger alle har holdninger til, 

hvordan vi skaber sammenhængende forløb. I den proces er den praktiserende læge den gennemgående sundheds-

person, 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 red-

skaber til at organisere arbejdet i egen praksis samt at skabe godt samarbejde med de andre faggrupper i det basale 

palliative team og med aktørerne i sekundær sektoren.

PROGRAM
08.30 - 09.00   Ankomst og morgenkaffe

09.00 – 09.15 Introduktion til dagen v. Jakob Olsen 

09.15 – 10.00 Organisation af palliation overordnet i almen praksis.
Samarbejde med hjemmepleje og palliativt team  
v. Birte Hedal

10.00 – 10.30 Åndelig omsorg v. Sarah Krøger Ziethen 

10.30 – 10.45 Pause

10.45 – 12.00 Symptomlindring og medicinsk behandling i 
terminalfase v. Birte Hedal 

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 – 13.30 Arbejdet på hospice incl. rundvisning 
v. sygeplejerske fra Hospice Sjælland

13.30 – 14.30 Symptomlindring og medicinsk behandling i terminal 
fase fortsat. Gruppearbejde med cases v. Birte Hedal 

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.45 Gennemgang af cases i plenum v. Birte Hedal

15.45 – 16.00  Afslutning, hvad tager jeg med hjem? 

Birte Hedal Speciallæge i Palliation, Overlæge Hospice Sjælland Roskilde 

Sarah Krøger Ziethen Hospicepræst, Hospice Sjælland Roskilde 

Kursus

Kurset udbydes under den systema-
tiske efteruddannelse

KURSUSLEDER:  
Praktiserende læge og kvalitetskon-
sulent Jakob Olsen

KURSUSGEBYR:
Kurset koster 1.500 kr. og opkræ-
ves inden kursusstart 

Kursusgebyret kan refunderes i 
Fonden for Almen Prakis (tidligere 
Efteruddannelsefonden)

(se bagsiden)

KURSETS AKTIVITETSNUMMER:

TABT ARBEJDSFORTJENESTE: 
Der ydes tabt arbejdsfortjeneste på 
4.500 kr. 

TILMELDING:
Tilmelding er bindende og sker via 
www.kap-s.dk/kurser

KURSUS 
DEN DØENDE PATIENT
Fredag den 27. januar 2017 kl. 8.30-16.00 på Hospice Sjælland, Tønsbergvej 61, 4000 Roskilde

2017-0100 



HVAD ER SYSTEMATISK EFTERUDDANNELSE?
Ved overenskomsten i 2014 blev der indgået en aftale om systematisk efteruddannelse for alle 
praktiserende læger. Formålet er at styrke kvaliteten i den behandling patienterne modtager i 
almen praksis i Danmark.

Den systematiske efteruddannelse er et supplement til den eksisterende selvvalgte efteruddan-
nelse og har et omfang på tre dage årligt, hvor du får en forøget takst for tabt arbejdsfortjeneste. 
En takst der er tæt på det dobbelte af den der er gældende for den selvvalgte efteruddannelse.

Den systematiske efteruddannelse sætter fokus på en række temaer, der er blevet vurderet cen-
trale for arbejdet i almen praksis. Det er temaer, som undersøgelser har vist kan være udfordrende 
for de praktiserende læger.

Temaerne i den systematiske efteruddannelse er delt i fire dele, som er følgende:

Del 1:  • Den diagnostiske udfordring i almen praksis (3 dage)

Del 2:  • Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet (2 dage)
• Den døende patient (1 dag)

Del 3:  • Børn og unge i almen praksis (3 dage)

Del 4:  • Psykiske lidelser i almen praksis - når sindet smerter (2 dage)
• Den ældre skrøbelige patient (1 dag)

 
REFUSION
Kursusgebyret på 1.500 kr. kan refunderes via Fonden for Almen Praksis (tidligere Efteruddannel-
sesfonden). Transportudgifter op til  1.500,- kr. pr. kursusaktivitet refunderes ligeledes af Fonden. 
Endelig udbetaler Fonden tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. pr. kursusdag.

Refusion og tabt arbejdsfortjeneste søges på samme måde som udgifter afholdt i forbindelse med 
den selvvalgte efteruddannelse.

Læs mere på www.kap-s.dk




