
      

Et stigende antal danskere lider af en eller flere kro-
niske sygdomme. Samtidig oplever vi, at hospitalerne 
gennemgår en tiltagende specialisering, og at de bliver 
meget dygtige på hvert deres område. 

For denne patientgruppe bliver det ofte den praktiserende 
læge, der er eksperten, idet det er almen praksis, der bedst 
rummer bredden for disse patienter med flere og ofte kompli-
cerede lidelser.

Men hvordan hjælper vi så bedst disse patienter? Hvordan kan 
vi bedst motivere og vejlede på en ordentlig, patientcentreret 
og respektfuld måde? 

En del af kurset vil dreje sig om den sundhedspædagogiske ind-
sats – hvad er det, der virker i arbejdet?

Vi vil forsøge at komme det nærmere ved at diskutere cases, 
udveksle erfaringer og høre teoretiske oplæg fra eksperter.

En anden del vil være gennemgang af den socialmedicinske ind-
sats. Hvilke muligheder ligger der i samarbejdet med jobcentre 
og andre kommunale instanser?

Kurset indeholder oplæg til diskussion og ideér til, hvordan ar-
bejdet med kronikere kan organiseres. 

Der vil være opdateringer af den medicinske behandling af visse 
kroniske lidelser, samt indlæg om vidensøgning. 

Kursets form vil være gennemgang af cases i grupper, hvorigen-
nem vi vil arbejde med denne patientgruppes særlige problem-
stillinger. Patienter er forskellige, og det er lægepraksisser også. 

Kurset indeholder ikke en præcis skabelon for, hvordan disse 
patienter skal håndteres. Men der ligger en stor viden og en 
masse ideer i summen af vores egne erfaringer. Kurset vil der-
for fungere som et forum til at diskutere, udvikle og reflektere 
over disse ideer. Tanken er, at man efter endt kursus har nydt 
godt af en faglig opdatering og inspiration, krydret med en fæl-
les erfaringsudveksling til det videre arbejde.

KURSUSLEDER:
Praktiserende læge og kvalitetskonsu-
lent, Kirsten Kristensen
 
UNDERVISERE:
Se program på næste side

KURSUSGEBYR:
Kurset koster 4.800 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:
Kurset er internat
 
KURSETS AKTIVITETSNUMMER:

                            2017-0353

Mandag d. 25. september 2017 kl. 9.00 – tirsdag d. 26. september 2017 kl. 16.00 på 

Comwell Campus Klarskovgaard, Korsør Lystskov, 4220 Korsør

Kursus

PATIENTER MED KRONISKE SYGDOMME OG MULTIMORBIDITET   
DET GODE SAMARBEJDE MED DIN KRONISK SYGE OG MULTISYGE PATIENT

Kurset er internat



Program
Dag 1

Kl. 9.00-9.10 

Velkomst og præsentation af deltagere, undervisere og program

Kl. 9.10-10.00 
Forventninger til kurset - runde. 

10.00-10.30 
Tema: Sundhedspædagogik - Det gode samarbejde med den kroniske patient

Case 1: Patient med en kronisk lidelse – diabetes
Diskussion i grupper

10.30-11.00 
Opsamling i plenum – én eller to grupper fremlægger – øvrige må tilføje

11.00-12.00 
”Sundhedspædagogiske perspektiver på arbejdet med mennesker med kronisk sygdom”
Oplæg v/Bjarne Bruun Jensen, forskningschef og professor ved Steno Diabetes Center

12.00-12.30 
Diskussion

12.30-13.30 
Frokost

13.30 -14.15 
Tema: Det medicinske perspektiv – Det komplicerede forløb

Case 2: Den multimorbide patient 
Diskussion i grupper 

14.15-14.45 
Opsamling i plenum

15.00-16.00 
”Samskabelse og patientinvolvering i almen praksis belyst ved begreber og konkrete eksempler”
Oplæg v/Susanne Reventlow, professor og forskningsleder, Forskningsenheden i Almen Medicin, 
København

16.00-17.00 
Diskussion

PATIENTER MED KRONISKE SYGDOMME OG MULTIMORBIDITET 



Program

PATIENTER MED KRONISKE SYGDOMME OG MULTIMORBIDITET 

Dag 2 

8.30-9.30 
Opsamling på dag 1 

Vidensøgning – Handouts med henvisninger til vejledninger, forløbsprogrammer og anbefalinger. 

Medicinopdatering – Handouts om Antidiabetika, NOAK/AK, Statiner og osteoporosebehandling. 
v/kursusleder og praktiserende læge, Kirsten Kristensen

9.45-10.15 
Tema: Det socialmedicinske perspektiv

Case 3: Diskussion i grupper 

10.30-11.00 
Opsamling i plenum  

11.15-12.30 
Om at blive i job med kronisk sygdom, hensigtsmæssige attester – spørgsmål og diskussion
Oplæg v/kommunal lægekonsulent

Gennemgang: Oversigt over kommunale tilbud (SOFT) og samarbejde med hjemmeplejen

12.30-13.30 
Frokost 

13.30-14.30 
Organisering af arbejdet med patienter med kronisk sygdom og multimorbiditet i praksis
Oplæg v/praktiserende læge Sif Kielgast, Roskilde

14.30-15.00 
Diskussion

15.15-16.00 
Opsamling & 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 4.800 kr. kan refunderes via Fonden for Almen Praksis (tidligere Efteruddannel-
sesfonden). Transportudgifter op til  1.500,- 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
 


