
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Gruppeledertræf 2022 
 
 28.-29. oktober 2022 kl. 15:00 - 12:30 
 

Vi indtager igen Marienlyst Strandhotel i Helsingør som ramme 

om Gruppeledertræffet for DGE-Sjælland 2022 

 

Fokus for årets gruppeledertræf er arbejdet i DGE-grupperne, inspiration og 

netværk samt hvordan Evidens baseret medicin (EBM) kan bruges i din DGE-

gruppe 

 

EBM 

DGE grupperne kan på mange måder bruges til at opnå større læring og viden. 

På årets gruppeledertræf, vil vi arbejde med, hvordan grupperne kan bruges til 

kritisk litteraturlæsning.  

 

Det kan imidlertid være vanskeligt at læse originallitteratur. For hvordan kan 

man vurdere artiklernes kvalitet? Er de gode nok? Svarer de ordentligt på de 

spørgsmål, de stiller? Og ikke mindst – er det noget jeg kan brug i min hverdag 

som Praktiserende læge? 

 

Du vil blive præsenteret for og vil prøve at arbejde med en systematisk og 

kritisk tilgang til læsning af artikler – McMaster metoden.  

 

Vi får besøg af Professor i Almen Medicin, John Brodersen, der er mangeårig 

kursusleder for Forskningstræningskurset, hvor metoden anvendes. Vi vil på 

den måde blive ført trygt gennem McMaster metoden og se, at den vil kunne 

bruges videre i arbejdet i en DGE gruppe. 
 

 

Praktisk 

Varighed: 2 dage (internat). Den 28.10.2022 kl. 15:00 – 29.10.2022 kl. 12:30. 
 

Sted: Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2A, 3000 Helsingør. 

 

Materialer: Sendes på mail og udleveres på dagen.  

 

Pris: Gratis. 

 

Refusion: Du modtager refusion for tabt arbejdsfortjeneste for 1 dag. 

 

Som gruppeleder modtager du Gruppelederhonorar på 5000 kr.  

Beløbet udbetales via dit ydernummer.  
 

Ved spørgsmål kan du kontakte DGE-administrationen på kap-

s@regionsjaelland.dk 

 

 

 
 

 

 
 

Program: 

 
Dag 1 28. oktober 2022 

15:00 velkomst og indkvartering 

15:30 Introduktion velkomst 

15:45 ”Alt Det praktiske”: sådan søger du 

når du skal søge ekstra tilskud til gruppe, 

hvem kan være med hvad må DGE bruges 

til og hvilke regler er der for afholdelse af 

møde og tilbagerapportering. Kan man 

bruge efteruddannelses penge til at gå til 

DGE? 

16:45-17:00 pause kaffe 

17:00 -17:30 Nye tilbud, MODUL-model  

17:30- SPA og netværkning 

19:30 Middag 

22:00 Dans og hygge 

 

 

Dag 2 EBM 29. oktober 2022 

8.30 - 9.15 intro til dagen. Kort intro 

Evidens baseret medicin (EBM). Hvordan 

kan man bruger EBM i sin DGE gruppe? 

Ved Professor John Brodersen 

9.15 - 10.30 Udlevering og læsning af artikel  

10.45 - 12.00 Gennemgang i grupper med 

underviser 

12 - 12.20 Fælles opsamling 

12:20-13:30 Evaluering af dagen og træffet. 

 

Tak for denne gang 

 

Grab-and-go frokost. 

 

Tilmelding: 
 

Tilmeldingsfrist: 17. oktober 2022 

 

Tilmeldingslink: 
https://www.conferencemanager.dk/grupp
eledertraef2022  
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