
    
HOLD I: 
Tirsdag d. 24. januar 2017 kl. 9.00 – onsdag d. 25. januar 2017 kl. 17.00 samt torsdag d. 2. marts 2017 
på Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør

HOLD II:  
Tirsdag d. 25. april 2017 kl. 9.00 – onsdag d. 26. april 2017 kl. 17.00 samt torsdag d. 18. maj 2017 
på Hotel Comwell Køge Strand, Strandvejen 111, 4600 Køge

Kursus

DEN DIAGNOSTISKE UDFORDRING

Dette citat understreger vigtigheden af at stille kor-
rekte og rettidige diagnoser. Det, at stille diagnoser, 
er en kerneopgave for praktiserende læger, og det 
fylder meget i vores hverdag. 

Vi træffer dagligt beslutninger og laver skøn. Også 
skøn, der en gang imellem er forkerte og dermed 
kan få store konsekvenser for vores patienter.

På dette kursus vil vi øge din opmærksomhed og 
forståelse for den diagnostiske proces samt kom-
pleksiteten i denne. 

Vi vil arbejde med de diagnostiske dilemmaer, vi mø-
der i dagligdagen, og du vil blive involveret i diskussi-
oner om frygten for at overse alvorlig sygdom samt 

risikoen for overdiagnostik på baggrund af cases fra 
egen praksis.

Der vil være teoretiske oplæg om den diagnostiske 
proces og om konsekvenser af under- og overdiag-
nostik, men kursets egentlige mål er at skabe gro-
bund for diskussion og refleksion over den diagno-
stiske proces.

På kursets to første dage vil der være en vek-
selvirkning mellem teoretiske oplæg og diskussioner 
med udgangspunkt i frygten for henholdsvis over- og 
underdiagnostik. Herefter følger en mellemliggende 
periode på ca. en måned, hvor deltagerne reflekterer 
over under- og overdiagnosticering i eget arbejde, 
før holdet igen mødes på tredje kursusdag. 

På dag tre samler vi fælles læringspunkter, på bag-
grund af refleksion over den diagnostiske proces i 
den mellemliggende periode, og sætter udviklingsmål 
for dit videre arbejde med denne.

”Vi skal finde de syge blandt de raske og 
  lade de raske forblive raske”. (DSAM)



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-
tralt 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:

• Den diagnostiske udfordring i almen praksis (3 dage)

• Patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet (2 dage)

• Den døende patient (1 dag)

• Børn og unge i almen praksis (3 dage)

• Psykiske lidelser i almen praksis - når sindet smerter (2 dage)

• Den ældre skrøbelige patient (1 dag)

REFUSION
 
Kursusgebyret på 7.200 kr. kan refunderes via Fonden for Almen Praksis (tidligere Efteruddannel-
sesfonden). Transportudgifter op til  3.000,- kr. 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
 


