
 

 

Program for Store Praksisdag 2022 
 

Dato:  Fredag d. 10. juni – lørdag d. 11. juni 2022 

Sted:  Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4270 Korsør. 

Forord  Så er vi klar med et spændende program til årets Store Praksisdag for 

dig, som er praktiserende læge i Region Sjælland. 

Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget har fornøjelsen at invitere dig til 

Store Praksisdag 2022, som holdes den 10.-11. juni på Comwell 

Klarskovgaard ved Korsør.  

Årets tema er ”Faglig udvikling”. Her sætter vi fokus på en række emner 

med betydning for det daglige arbejde i praksis, herunder noget af den 

nyeste viden fra forskningens verden. Derudover har vi nogle 

spændende workshops med forskellige faglige og praksisnære emner. 

Programmet for de to dage veksler mellem oplæg fra konferencens 

hovedtalere, TED-talks med mulighed for debat samt workshops.  

Du får derudover rig mulighed for at netværke, videndele og være social 

sammen med dine kollegaer. 

Fredag har vi hele 5 inspirationslounges inden middagen. Du kan høre 

om dine muligheder i din sidste periode som praktiserende læge eller 

blive inspireret til videndeling med kolleger. Du kan også høre om DGE-

grupper og om at være tutor for medicinstuderende i praksis – eller du 

kan blive inspireret til hverdagsmotion på kontoret. 

Fredagen afsluttes med en middag med efterfølgende social hygge og 

dans, når dj’en spiller op med god musik. 

Vel mødt til Store Praksisdag. Vi glæder os til endnu nogle spændende 

dage sammen med dig. 

På vegne af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i 

Region Sjælland.  

 

 

Johan Reventlow Tina Haar 

PLO-S  Funktionschef Overenskomst og Jura 

   

 

 

 



 

 

PROGRAM FREDAG 10. JUNI 

11:30 – 12:00  Ankomst og indkvartering 

12:00 – 13:00  Frokost  

13:00 – 13:45  Keynote – Væk fra silotænkning 

Gennem de seneste mange år er specialiseringen på sygehusene blot 

steget og steget. Samtidig går udviklingen mod færre og større sygehuse 

med højt specialiserede afdelinger, færre sengepladser, kortere 

indlæggelser og særligt tilpassede, accelererede patientforløb.  

Men den udvikling presser flere og flere opgaver ud i primærsektoren. 

Den stiller samtidig også krav til større samarbejde mellem sektorerne - 

både mellem primær- og sekundærsektor, men også i høj grad mellem 

aktørerne i primærsektoren, særligt kommunerne og de praktiserende 

læger. 

Professor og sociolog Janne Seemann vil med vid og engagement føre os 

ind i, hvordan vi kan bevæge os væk fra silotænkningen. Hun vil 

fortælle, hvilken viden vi har om sektorsamarbejdet, men også byde ind 

med den gode fortælling om de mange ressourcer, der findes i 

sundhedsvæsenet, for som hun siger: ”-hvis de ikke var der, ville 

sundhedsvæsenet være eksploderet for længst…”  

Oplægsholder: Janne Seemann, sociolog og professor på Aalborg 

Universitet  

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

13:45 – 14:15 Pause 1 

 

14:15 – 15:15 TED-talks 

  TED-talk 1 – Videokonsultation med specialisten 

I en tid med færre og færre praktiserende læger og mange 

lægedækningstruede områder bliver man nødt til at tænke nyt for at løse 

opgaverne med at behandle vores patienter. Der tales meget om 

opgaveflytning til praksispersonale, men mindre om grænsefladen 

mellem den praktiserende læge og specialisten på sygehuset. 

Indtil nu… 

For i Nysted har altid visionære praktiserende læge Christina Svanholm 

gang i et projekt, hvor man vil arbejde på at gøre denne kontakt 

nemmere: En videokonsultation, hvor patienten sammen med sin 

praktiserende læge har en videokonsultation med en specialist fra 

sygehuset. 



 

 

Projektet kaldes NKS (Nær-Kontakt-Samarbejde)  

Christina Svanholm vil fortælle om projektet, om de visioner, der ligger 

bag, samt om, hvordan processen forløber. 

Oplægsholder: Christina Svanholm, praktiserende læge 

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

TED-talk 2 – Bakteriofager - et nyt våben mod resistente 

bakterier? 

Bakteriofager er virus, der er specifikt rettet mod bestemte bakterier og 

med evnen til dræbe bakterien. Denne evne blev anerkendt tilbage i 

1920’erne, og man forstod allerede dengang potentialet til behandling af 

infektioner. 

Men med fremkomst af moderne antibiotika er bakteriofagterapi gået i 

glemmebogen - særligt i Vesten.  

Der ses imidlertid nu stigende resistens mod antibiotika, hvilket giver 

tiltagende problemer med at behandle infektioner. Alene de ord, man er 

nødt til at anvende for at beskrive fænomenet, resistens, over 

multiresistens til panresistens, vækker bekymring. 

I jagten på nye behandlingsformer er visionære forskere nu igen gået i 

gang med at udvikle det terapeutiske potentiale i bakteriofagterapi. 

I denne TED-talk vil vi få en indføring i disse muligheder, hvor 

forskningen er nået til, og hvad man håber at opnå. 

Oplægsholder: Lars Hestbjerg Hansen, professor i mikrobiel økologi 

og bioteknologi  

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S  

 

15:15 – 15:45 Pause 2 

 

15:45 – 16:45 TED-talks fortsat 

  TED-talk 3 – Den humane mikrobiota  

Mikrobiota er betegnelsen for den samlede mængde levende organismer 

i kroppen. Det er en symbiotisk, funktionel enhed, der hjælper kroppen 

med at nedbryde fødeemner, producere vitaminer og omdanne medicin. 

Nyere forskning har vist, at samspillet med disse organismer er langt 

større end tidligere antaget.  



 

 

I denne TED-talk skal vi høre om, hvordan den betydelige variation af 

denne mikrobiota har indflydelse på udvikling af forskellige 

sygdomsprocesser, hvordan kost og medicin spiller ind i disse 

sammenhænge, og hvordan vi forhåbentlig kan lære at understøtte de 

gavnlige af disse processer. Herigennem er håbet at opnå større 

sygdomsforståelse og udvikle nye behandlinger i fremtiden. 

Oplægsholder: Caspar Bundgaard-Nielsen, ph.d.-studerende 

cand.scient.med. 

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S  

 

TED-talk 4 –  Hvorfor forsinkes dit personale? Kan 

tidsforbruget optimeres? 

Sygeplejersker er uddannet til at tage vare om alle patientens problemer 

og har derfor ofte svært ved at nøjes med at tage sig af det planlagte 

problem. 

De har ikke i deres uddannelse lært om konsultationsprocessen. 

Hvad kan vi gøre for at give dem bedre redskaber i konsultationen, så vi 

kan udnytte deres tidsforbrug bedre? 

Denne TED-talk vil fokusere på de faldgruber, som vores personale 

risikerer at falde i i samtalerne med patienterne, og hvad kan der gøres 

for at hjælpe dem til at undgå disse. 

KAP-S har planer om at lave kurser for personalet om den bedste 

professionelle kommunikation med patienter. 

Der vil blive givet ideer til, hvordan klinikken bedst bruger personalets 

ressourcer både tidsmæssigt og kvalitetsmæssigt. 

 

Oplægsholder: Jakob Olsen, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S  

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

16:45 – 17:15  Pause 3 

 

 

 

 



 

 

17:15 – 18:15 Keynote – Hjernen og omstillingsparathed. At tænke tingene 

om 

Forandring fryder - eller gør den…? 

Forandring er en del af vores hverdag. Vi bliver hele tiden mødt med nye 

krav, forventninger og tiltag, der skal implementeres. Ok-22 er stadig ny 

og indeholder mange nye opgaver - eller muligheder? 

For hvordan reagerer vores hjerner egentlig på denne konstante proces 

med at lave tingene om? 

Er hjernen struktureret til at være en hjælper, der sprudlende fuld af 

energi skaber ideer og ser nye muligheder og løsninger, så 

forandringsprocessen går som en leg? 

Eller har vores hjerner det bedst, når intet laves om? Vil den 

surmulende og snedigt forsøge at spænde ben for os, når vi bestræber os 

på at lave noget om ud fra devisen: alting var bedre i gamle dage? 

Peter Lund Madsen vil vittigt og vidende tage os med på en fortælling 

om hjernen og omstillingsparathed og give os svar på, om hjernen er en 

med- eller modspiller i forandringsprocesser, og forhåbentlig lære os 

noget om, hvordan vi bedst spiller sammen med vores hjerner. 

Oplægsholder: Peter Lund Madsen, læge, hjerneforsker, forfatter, 

entertainer og radiovært 

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S  

 

 

 

 

18:30 – 19:30 Inspirationslounges    

Besøg en lounge med et tema, der interesserer dig. Vælg 

mellem 5 lounges 

Lounge 1 –  Bliv inspireret af din kollegas erfaringer  

 
Inspirer din kollega, og bliv inspireret med små og store 
organisatoriske tiltag og gode ideer, som du kan tage med hjem. 
 
Ideer og tiltag bliver introduceret med små oplæg fra kollegaer, der har 
været i gang med praksisudvikling i egen praksis. 

 
1) Lad sygeplejersker/praksispersonale stå først i akuttiden med 

supervision af læge for at frigøre flere lægetider. Aha-oplevelser fra en 
praksis, som er kommet i mål. 



 

 

 
2) Lad personalet tage telefontiden om morgenen, om faldgruber og gode 

ideer til denne proces, hvad har vi fået ud af det, og hvad har det 
krævet. 
 

3)  Sådan bruger vi den nye overenskomst til at finde de psykiatriske 
patienter, og sådan laver vi gennemgang i henhold til den nye 
overenskomst - et lille kvalitetsprojekt til praksis. 

 

   

Lounge 2 – Tilrettelæg din sidste periode som praktiserende 

læge 

Kom og få inspiration til at tilrettelægge din sidste periode som 

praktiserende læge.  

I overenskomsten er der bestemmelser omhandlende læger i sidste del 

af arbejdslivet, og med overenskomsten gældende fra 1. januar 2022 er 

der tilkommet nye muligheder. Repræsentanter fra Region Sjælland 

fortæller om, hvilke muligheder overenskomsten giver for en gradvis 

neddrosling af arbejdslivet i praksis. 

   

Lounge 3 – Medicinstuderende i praksis 

At hjælpe de unge medicinstuderende med at få en god uddannelse er 
en inspirerende opgave i hverdagen i en lægepraksis og en integreret 
del af lægefaget, hvor læring og udvikling er to hjørnesten. 

Tre steder, vi kan møde de medicinstuderende, er fagene Tidlig 
Patientkontakt på 1. semester, kurset i basale kliniske færdigheder på 7. 
semester og ved at have 12.-semesterstuderende i praksis. 

Faget Tidlig Patientkontakt er de medicinstuderendes første kontakt 
med almen praksis, og det er i dette fag, de gør sig deres første 
erfaringer med kommunikationen med patienter. Kontakterne 
formidles af praktiserende læger. 

Som noget nyt, og indtil videre kun i Region Sjælland, vil de 
medicinstuderende i deres 5 ugers kliniske ophold på 7. semester have 
en uge i almen praksis, hvor de skal lære at mestre de åbne spørgsmål i 
patientens del i den patientcentrerede konsultationsproces og håndtere 
de mest basale kliniske undersøgelser og færdigheder.  

På 12. semester skal de studerende 8 dage i klinik i almen praksis 
spredt over nogle få uger. Det er næsten færdiguddannede læger, der 
skal prøve kræfter med selvstændige konsultationer, som videooptages, 
og hvor en af optagelserne skal forsvares til eksamen. De bliver 
superviseret af lægerne i praksis. 



 

 

Arbejdet med de medicinstuderende giver en unik mulighed for at være 
med til at præge kommende kolleger og måske få dem til at fatte 
interesse for livet i en lægepraksis. 

I denne lounge vil vi på uformel vis præsentere, hvordan denne 

tutorrolle er både givende og inspirerende og sætter lidt krydderi på 

dagligdagen. 

 

Lounge 4 – Kom og få inspiration til let og effektiv 

hverdagsmotion på kontoret 

Kommer du tit til at sidde lidt for længe eller uhensigtsmæssigt på 
kontorstolen og foran computeren? 

Døjer du med smågener fra ryg, skuldre, nakke og lænd? 

Så er motionsloungen noget for dig! 

Vores datakonsulent, som også er fysioterapeut, giver konkrete råd og 
øvelser, du kan bruge på kontoret – alene, når du lige har tid, eller 
sammen med dine kolleger i en pause. 

Vi slutter loungen med en mindfulness-øvelse over et glas bobler og 

Jon Kabat-Zinns citat ”You can’t stop the waves, but you kan learn to 
surf” 

 

Lounge 5 – Min DGE-gruppe 

Hvad får jeg ud af at være i DGE-gruppe? 

Hvordan fungerer gruppen? 

Hvad hvis gruppen er røget ind i dødvande, hvordan kommer vi så 

videre? 

Er jeg tilfreds med, hvordan gruppen fungerer?  

Mødes vi passende tit? 

Hvem sørger for planlægningen? 

Hvornår har en gruppe overlevet sig selv? 

Hvordan får jeg dannet en ny gruppe? 

Der er rigtig mange ting, man skal tænke på for at få en gruppe til at 

fungere optimalt. 

Kom, og lad os diskutere, hvordan vi får mest muligt ud af vores 

grupper. 

 

 



 

 

 

 

20:00 –   Middag  

  Overrækkelse af Poul Brix Prisen 

  DJ og dans 

 

 

PROGRAM LØRDAG D. 11. JUNI 

 Fra kl. 7:00 Morgenmad i restauranten 

9:00 – 9:15  Morgensang samt lidt praktiske informationer 

9:15 – 10:15 Keynote – Klimavenlig praksis  

Fremtiden er bæredygtig. Fremtiden er grøn. 

At finde måder at leve mere bæredygtigt fylder lige nu meget i vores 

hverdag. Det også et stort emne i debat og politik. 

En stor del af vores liv leves i vores praksisser, og vores adfærd der vil 

derfor være af stor betydning for vores klimaaftryk. 

Gruppen Grøn Praksis arbejder på, hvordan vi med forskellige værktøjer 

og tiltag kan gøre vores arbejdsdag grønnere og mindske vores 

klimaaftryk. 

De vil i denne keynote give os en introduktion til deres arbejde og 

fortæller om tiltag, der kan gøre vores hverdag mere bæredygtig. 

Det betyder noget - og måske er det ikke så svært… 

Oplægsholder: Læger fra Grøn Praksis 

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S  

 

10:15 – 10:30 Pause 

10:30 – 12:00 Workshops – der holdes en kort pause i løbet af workshoppen. Du kan 

vælge én. 

 

 Workshop 1 – Feedback i klinikkens hverdag 

I denne inspirerende workshop vil du få viden om, hvad feedback er, og 

hvad det kan hjælpe med. Der afprøves forskellige feedback-metoder, og 

workshoppen bærer præg af gode og positive interaktioner.  



 

 

Formålet med workshoppen er at give forståelse for, hvilke dynamikker 

og psykologiske behov feedback dækker.  

Konsulentfirmaet Feedwork, der er førende i feltet, kommer med 

metoder og inspirerende viden. Deres oplæg og metoder bygger på 

evidensbaseret viden og erfaringer fra, hvad der virker i dagligdagen. 

 

Oplægsholder: Mikkel Norqvist, konsulent, Feedwork 

Sessionsleder: Sonja Rasmussen, chefkonsulent i KAP-S 

 

 Workshop 2 - Hjertesvigt 

Kontrollen af patienter med hjertesvigt flyttes i stigende grad fra 

sygehusene til almen praksis. 

Der er brug for, at lægerne i almen praksis bliver klar til at modtage 

disse patienter. 

Denne workshop vil have fokus på, hvilke symptomer og forandringer i 

patientens tilstand det er vigtigt at være opmærksom på. 

Hvor meget kan vi selv klare i almen praksis, og hvornår er der behov 

for, at patienten kommer ind forbi hjertespecialisterne på sygehuset? 

Hvordan justerer vi bedst på patientens medicin? 

Der vil blive diskuteret relevante cases. 

Når du har deltaget i denne workshop, vil du have ideer til, hvordan du 

bedst griber kontrollen af disse patienter an. 

Oplægsholder: Christian Bo Andersen, overlæge og kardiolog på 

Hvidovre Hospital 

Sessionsleder: Jakob Olsen, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

 

 

 Workshop 3 – Kvalitetsudvikling i egen klinik 

 Hvordan skaber vi forandring i almen praksis rationelt og uden stress? 

I coronatiden har almen praksis for alvor vist, at vi er hurtige til at 

implementere nyt og omstille os. 

De mange forandringer har givet os erfaringer med omstilling og 

udvikling af praksis både på godt og ondt.  



 

 

For selvom vi har kunnet “levere varen”, har vi også måttet erfare, at de 

hurtige beslutninger i nogle tilfælde har været præget af stress, jag og 

nye arbejdsgange, der senere viste sig ikke at virke efter hensigten. 

Med OK22 har vi fået nye opgaver og skal igen organisere og prioritere 

indsatsen, så vi bedst muligt bruger vores ressourcer. 

Hvordan kan vi bruge erfaringerne fra corona til at forandre og 

kvalitetsudvikle praksis i en retning, hvor processen er styret mere 

struktureret og målrettet mod implementering af OK22? 

På denne workshop forsøger vi at give et svar på det spørgsmål og 

gennemgår: 

·     Gennembrudsmetoden, som er et organisationsværktøj til forandring 

i almen praksis 

·      Implementeringsmoduler fra KAP-S, som er et 8-timers forløb, der 

guider praksis gennem uddelegering af årsstatus for osteoporose, 

hypertension og myxødem.  

Undervisere: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S, Fritze Flink, datakonsulent i KAP-S 

 Sessionsleder: Berit Lassen, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

 Workshop 4 – En knude i brystet 

At finde en knude i sit bryst vil for de fleste kvinder være urovækkende 

og for nogle svært angstprovokerende - og det vil næsten altid medføre 

en kontakt til egen læge. 

Vi står som praktiserende læger centralt i den første vurdering af disse 

patienter, og det er derfor væsentligt, at de håndteres professionelt, 

rettidigt og korrekt. 

I et sundhedssystem med begrænsede ressourcer er virkeligheden også, 

at vi ikke kan råbe alarm ved alle henvendelser - og aktivere et 

kræftpakkeforløb. Det vil lægge systemet ned og medføre, at de med det 

største behov får forsinket udredningen. 

Men hvornår skal vi så bruge en kræftpakke, og hvornår kan vi tillade os 

at henvise på almindelig udredningsgaranti? Hvilke fund og 

anamnestiske pejlemærker skal vi gå efter? Hvilken evidens ligger der 

bag kriterierne? 

Til denne workshop har vi inviteret en ekspert på netop disse spørgsmål. 

Vi vil gennemgå og diskutere henvisningskriterierne, og hvordan vi bedst 

passer dem ind i en klinisk hverdag, med fokus på dialog, samarbejde og 

gensidig respekt.  



 

 

Underviser: Lone Bak Hansen, specialeansvarlig overlæge, Plastik- og 

Brystkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde 

Sessionsleder: Rune Ahrensberg, praktiserende læge og kvalitets- og 

efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 

 Workshop 5 – WebReq – et værktøj i klinikken 

Hvordan kan vi i praksis blive bedre til at bruge støtteredskabet WebReq 

og Webpatient, og hvordan kan det hjælpe os til en mere effektiv og 

kvalitetssikker klinikdrift? 

Laboratoriesystemet WebReq giver adgang til at lave egne 

undersøgelsesprofiler med blodprøver, EKG, urinprøver m.fl., som kan 

skræddersyes til den enkelte praksis’ behov, samt patientudfyldte 

skemaer, herunder hjemmeblodtryk, KRAM-faktorer, oplysninger om 

MRC, som bruges i KOL-årskontroller, samt spørgeskemaer, der kan 

bruges i behandling og udredning af psykiske sygdomme.  

Programmet giver også mulighed for at indkalde patienter med sms-

besked til kontrol fx en gang årligt, så kronikerforløb nemt kan sættes i 

system, og frigør kræfter i praksis til andre opgaver.  

Workshoppen veksler mellem oplæg og fællessessioner med sparring 

mellem deltagere, afbrudt af sessioner med praktiske opgaver i grupper 

på computer med brug af WebReq og Webpatient. På workshoppen vil 

du blive introduceret til, hvordan man laver undersøgelsesprofiler, hvor 

du kan finde forslag til sådanne, og hvordan man bruger påmindelses-

systemet i webpatient. 

Vi vil ud fra cases prøve selv at bruge redskabet i praksis til at indkalde 

patienter til kontrol, bestille pakke af parakliniske undersøgelser og til 

patient-selvindberetning af KRAM/MRC/hjemmeblodtryk inden 

kontrol. 

   Vi arbejder med egen pc eller på øveplatform sammen med andre. 

Medbring din egen pc. 

Workshoppen henvender sig til praktiserende læger og yngre læger. 

Der vil være oplæg ved praktiserende læge Andreas Heltberg, som 

fortæller, hvordan han bruger WebReq i praksis, og datakonsulent 

Thomas Nielsen, som er vant til at supportere brugen af WebReq. 

Undervisere: Andreas Heltberg, ph.d, praktiserende læge og kvalitets- 

og efteruddannelseskonsulent i KAP-S, Thomas Nielsen, datakonsulent i 

KAP-S 

Sessionsleder: Andreas Heltberg, ph.d., praktiserende læge og 

kvalitets- og efteruddannelseskonsulent i KAP-S 

 



 

 

 

12:00   Frokost – Grab and go 

 

Posterwalk  Begge dage vil der i pauserne være mulighed for en poster-walk, hvor du 

kan høre om forskningsprojekter i Region Sjælland ved professor John 

Brodersen. 

Stande  Fredag kan du besøge forskellige stande i pausen, heriblandt KAP-S, 

Helbredsprofilen, Aktiv Patientstøtte m. fl. 

 

 

 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

 

Målgruppe:  

Praktiserende læger i Region Sjælland.  

 

Tid:  

Fredag den 10. juni til lørdag den 11. juni 2022 på Comwell Klarskovgaard i Korsør  

 

Sted:  

Comwell Klarskovgaard, Korsør Lystskov 30, 4220 Korsør  

 

Deltagergebyr:  

Det er ingen deltagerbetaling.  

Vi gør dog opmærksom på, at vi forbeholder os retten til at opkræve gebyr for kost og logi, hvis du 
udebliver fra arrangementet eller melder afbud efter tilmeldingsfristens udløb.  

 

Efteruddannelseshonorar:  

Store Praksisdag er godkendt hos Efteruddannelsesfonden som selvvalgt efteruddannelse. 
Aktivitetsnummeret er 2022-0417, hvor du kan søge om efteruddannelseshonorar for ½ dag 
svarende til 2.000 kr. og op til 1.500 kr. til dækning af transportudgifter.  

"Guide til ansøgning om refusion" findes på https://plo-
e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf. 

https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf
https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf


 

 

 

Arrangør:  

Store Praksisdag arrangeres og finansieres af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen 
praksis i Region Sjælland. Se mere på www.kap-s.dk  

 

Tilmelding:  

Du kan tilmelde dig på www.kap-s.dk/kurser  

 

Tilmeldingsfrist:  

D. 27. maj 2022  

 

Kontakt:  

Ved eventuelle spørgsmål til Store praksisdag kan der rettes henvendelse til KAP-S sekretariatet 

Anja Jensen på telefon 9356 6670 

 

 

http://www.kap-s.dk/
http://www.kap-s.dk/kurser

