
      

Tirsdag d. 29. august 2017 kl. 9.00 - onsdag d. 30. august 2017 kl. 16.00 samt tirsdag d. 26. september 2017 kl. 9.00-16.00:  

På Johanneberg, Hjaletvej 51, 4760 Vordingborg

Kursus

DEN DIAGNOSTISKE UDFORDRING

Dette citat understreger vigtigheden af at stille korrekte og 
rettidige diagnoser. Det, at stille diagnoser, er en kerneop-
gave 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 konse-
kvenser for vores patienter.

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

Vi vil arbejde med de diagnostiske dilemmaer, vi møder i 
dagligdagen, og du vil blive involveret i diskussioner 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 overdiagnostik, men kur-
sets egentlige mål er at skabe grobund for diskussion og 
refleksion over den diagnostiske proces.

På kursets to første dage vil der være en vekselvirkning 
mellem teoretiske oplæg og diskussioner med udgangs-
punkt i frygten for henholdsvis under- og overdiagnostik. 
Herefter følger en mellemliggende periode på ca. en må-
ned, hvor deltagerne reflekterer over under- og overdiag-
nosticering i eget arbejde, før holdet igen mødes på tredje 
kursusdag. 

På dag tre samler vi fælles læringspunkter, på baggrund af 
refleksion over den diagnostiske proces i den mellemliggen-
de 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)

Program

KURSUSLEDER:
Praktiserende læge og kvalitetskonsu-
lent, Rune Ahrensberg
 
UNDERVISERE:
Praktiserende læge og professor John 
Brodersen & postdoc, ph.d. og prakti-
serende læge Anne Møller
 
KURSUSGEBYR:
Kurset koster 7.200 kr. og opkræves 
inden kursusstart
 
Kursusgebyret kan refunderes i Fon-
den for Almen Praksis (tidligere Efter-
uddannelsesfonden)
(se sidste side)
 
TABT ARBEJDSFORTJENESTE:
Der ydes tabt arbejdsfortjeneste på 
4.500 kr. pr. dag

KURSUSFORM:
Første modul er internat
 
KURSETS AKTIVITETSNUMMER:

                            2017-0337

Kurset er internat



Program Program

DEN DIAGNOSTISKE UDFORDRING DEN DIAGNOSTISKE UDFORDRING

Dag 1
9.00-9.30 
Morgenmad

09.30-10.40
Velkomst, introduktion samt forventninger til kurset.

10.40-11.00 
Pause

11.00-12.30 
Delay i den diagnostiske proces. Hvilken evidens er der for, at patient’s delay, doctor’s delay og 
system’s delay har en negativ prognostisk betydning for vores patienter? Hvilken evidens er der for, 
at nedsættelse af delay bedrer patientens prognose? 
Oplæg v. Ph.d. Peter Hjertholm, Forskningsenheden for Almen praksis i Århus.

12.30-13.30
Frokost

13.30-15.00 
Når alvorlig sygdom overses.
Kursisterne inddeles i grupper og reflekterer over cases, hvor alvorlig sygdom overses, ud 
fra de tre slags delay:

• Patient’s delay
• Doctor’s delay
• System’s delay

15.00-15.30
Pause

15.30-16.50 
Fælles opsamling på gruppearbejde.

16.50-17.00 
Afrunding på dagen.

Dag 2
08.30-09.00 
Sensitivitet og specificitet, prædiktive værdier og likelihood ratios. 
Oplæg v. John Brodersen

09.00-10.30
Gruppearbejde: Regneopgave om mammografi: Hvorledes ændrer prævalensen og overdiagnostik 
en tests performance?

10.30-11.00
Pause

11.00-12.00
Overdiagnostik. Herunder gennemgang af regneopgave.
Oplæg v. John Brodersen

12.00-13.00
Frokost

13.00-14.15
Når diagnosen stilles for tidligt.
Gruppearbejde med cases om overdiagnostik med udgangspunkt i begreberne:

• Overdetektion
• Overdefinition
• Disease Mongering

14.15-14.30
Pause

14.30-15.45
Plenum: fremlæggelse af gruppearbejde.

15.45-16.00
Præsentation af hjemmearbejde til dag 3 samt 
afrunding af dag 1 og 2.

Dag 3
08.30-09.00
Morgenmad

09.00-09.50
Velkomst og opsamling fra dag 1 og 2.

09.50-10.00
Pause

10.00-10.45
Gruppearbejde om underdiagnosticering.

10.45-11.00
Pause

11.00-12.00
Plenum: Opsamling på formiddagens 
gruppearbejde.

12.00-13.00
Frokost

I eftermiddagens program er der fokus på 
at undgå overdiagnosticering.

13.00-14.05
Gruppearbejde: Årsager og mekanismer bag 
overdiagnosticering.

14.05-14.30
Pause

14.30-15.30
Plenum: Gennemgang af gruppearbejde om 
overdiagnosticering.

15.30-16.00
Afrunding og evaluering.



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.

Der kan kun søges refusion, hvis man deltager på alle tre dage, og refusion kan først søges efter, 
den sidste kursusdag er afholdt.

 
Læs mere på www.kap-s.dk
 


