
Fredag, den 29. september 2017 kl. 9.00-16.00 

Vilcon Hotel & Konferencecenter, Lorupvej 44, 4200 Slagelse

PROGRAM:

8.30-9.00     Ankomst og morgenmad

Modul 1
9.00-9.20      Velkomst, præsentation af undervisere samt dagens program

Læringsmål. Temaerne i Systematisk Efteruddannelse

9.20-9.55 Oplæg ved underviser
Introduktion til brug af eksternt materiale 
Praktisk brug af materiale til Systematisk Gruppebaseret Efteruddannelse – drejebøger, 
videoklip og faktaark  
Processtyring 

Modul 2
9.55-10.15   Oplæg ved underviser

Overordnet om facilitering 
Teoretisk forståelse for rollen som facilitator
Meningsskabelse – dialog der hæver sig over erfaringsudveksling 
Udveksling af viden og ideer på en involverende måde  
Hvordan styres processen? 

10.15-10.30 Arbejde i 3 mandsgrupper 
Intern præsentation og egne oplevelser om facilitering

10.30-10.45 Pause

Modul 3
10.45-11.15 Oplæg ved underviser

Monitorering – tid, teknik, døde perioder, anerkendelse og afbrydelser 
Metoder og Redskaber 

11.15-11.45 Praktisk øvelse 

11.45-12.30 Frokost       

Modul 4
12.30-12.50 Oplæg ved underviser

Systematisk Efteruddannelse i egen DGE-gruppe

12.50-13.10 Walk and Talk i 2-mandsgrupper

13.10-13.30 Opsamling i plenum 

Modul 5
13.30-15.30 Opdeling i grupper af 12 deltagere

Afprøvning af facilitatorrollen

15.30-16.00 Opsamling 
Hvordan kommer jeg i gang?

Evaluering   

PLO-E’s facilitatorkursus

Undervisere:

Heidi Bøgelund Frederiksen, chefkonsulent i Region Syddanmark og uddannelseskonsulent i PLO-E
Peter Gram Arildskov, praktiserende læge og efteruddannelsesvejleder i Region Hovedstaden



Information om Systematisk Gruppebaseret 
Efteruddannelse (SGE)

PLO-E har udviklet et koncept, som gør det muligt for dig at tage din systematiske efteruddan-
nelse i en gruppe (SGE) sammen med dine kollegaer. Det kan f.eks. være i din DGE-gruppe, i din 
supervisionsgruppe eller i en temagruppe.

Gruppen vil få tilsendt materiale, som indeholder drejebog, cases, arbejdsspørgsmål og en række 
videoklip med eksperter, der udtaler sig om det pågældende emne. Casene tager udgangspunkt i 
situationer fra din hverdag i praksis.

Der er krav om, at én i gruppen har gennemført PLO-E’s 1-dags facilitatorkursus. Det er dog muligt 
at søge merit for facilitatorkurset, hvis du mener, du allerede besidder de nødvendige kompeten-
cer for at gennemføre forløbet. At være facilitator er meget andet og mere end det at være grup-
peleder. Som facilitator skal du understøtte læringen i gruppen gennem dit kendskab til gruppedy-
namik og læringsprocesser. Det lærer du på facilitatorkurset.

Vælger I at tage den systematiske efteruddannelse i grupper, er det muligt at søge refusion fra 
Fonden for Almen Praksis tilsvarende refusionen for andre aktiviteter inden for systematisk efter-
uddannelse.

Refusion i forbindelse med facilitatorkurset
Det er gratis at deltage på kurset, og du kan få udbetalt tabt arbejdsfortjeneste på 4.500 kr. for 
dagen samt få dækket dine transportudgifter (max. 1.500 kr.) Beløbene trækkes ikke fra din efter-
uddannelseskonto i Fonden for Almen Praksis.


