
 

Damhaven 12, 7100 Vejle 

Tlf. 7663 1457 

 

Kære klinisk basislæge i almen praksis. 

 

Vi vil gerne - lidt på forhånd - byde dig velkommen til 2. halvår i din KBU-uddannelse ved at invitere dig til 3 

temadage, som specialet Almen medicin har planlagt – se programmet på næste side. 

 

Mål og form 

Målet med temadagene er dels at samle yngre læger til uddannelse/diskussion om emner, der vil dække 

opholdet i almen praksis, dels at lave en form for netværk, da mange af de yngre læger, der er i praksis, 

kan føle sig isoleret som eneste yngre læge i huset.  

 

Undervisningen forestås af fagpersonale, og undervisningsformen er en blanding af case, arbejde i mindre 

grupper og diskussioner i plenum. Der vil også være plads til at få snakket om gode/mindre gode oplevel-

ser i jeres ophold i praksis.  

 

Tilmelding, deltagelse og afbud 

Du er automatisk tilmeldt alle temadagene, og vi opfordrer til, at du deltager, men det er ikke obligatorisk. 

Hvis du ikke deltager, er der tale om almindelige arbejdsdage. 

 

Da du er tilmeldt dagene, skal du melde fra til Videreuddannelsen, så snart du ved, at du ikke deltager – 

også selvom det er pga. sygdom på selve kursusdagen. Dette gøres på ave@rsyd.dk eller 7663 1813. 

Udeblivelse fra en dag, du ikke har meldt afbud til, vil blive sendt som orientering til din praksis.  

 

Du skal kun deltage på de dage, der ligger inden for dit ophold i praksis. Har du et skævt forløb, f.eks. pga. 

barsel, skal du altså ikke deltage på dage, der ligger før eller efter dit andet delforløb. 

 

Vi gør, hvad vi kan, for at undgå, at temadagene falder sammen med dit kommunikationskursus, men det 

er desværre ikke altid muligt. I så fald skal du deltage i kommunikationskurset, da det er obligatorisk. 

Datoerne, du er tilmeldt, fremgår af din profil på Plan2Learn, men husk også at sætte dem i din kalender 

med det samme ved at klikke på kalenderikonet i invitationsmailen. 

 

Da den første dag ligger tidligt i dit praksisophold, er det vigtigt, at du afstemmer datoerne med din 

kommende praksis snarest muligt af hensyn til vagtplanlægningen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Den Lægelige Videreuddannelse 

Region Syddanmark

  

 

Til KBU-læger i praksisforløb i  
Region Syddanmark   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Kære kollega! 

 

Med dette skrift vil vi gerne byde dig velkommen til 2. halvår i din KBU 

uddannelse. De 3 specialer der har KBU læger i 2. halvår har i 

fællesskab planlagt 5 temadage, som du hermed får program for. 

 

Målet med temadagene er dels at samle yngre læger til 

uddannelse/diskussion om emner, der vil dække bredt uanset hvilket 

speciale du senere vil fortsætte i, dels at lave en form for teambuilding, 

da mange af de yngre læger, der er i praksis, har følt sig isoleret som 

eneste yngre læge i huset.  

 

Undervisningen forestås af mange forskellige i regionen og vil være 

tilpasset den enkelte underviser og det enkelte tema. 

Undervisningsformen er tilstræbt at være en blanding af case arbejde i 

mindre grupper og diskussioner i plenum. 

  

I almen medicin kan der være ekstern underviser på en del af dagen og 

temadagene afholdes af en af regionens uddannelseskoordinatorer. Der 

vil her være god plads til at få snakket -  også om gode/mindre gode 

oplevelser i jeres uddannelse.  

  

 
Overordnet program for temadage 

 
Indhold 

Almen medicin afholder 3 temadage med emnerne: Livsstilssygdomme, 

luftvejssygdomme og den gamle patient. 

Onkologi afholder en temadag med emnerne: Palliation og 

smertebehandling. 

Psykiatri afholder en temadag med emnet: Den psykotiske patient uden 

for psykiatrisk afdeling. 

 

Mødetid 

 kl. 9.00 - 15.30.  

 

Dato og sted: 

Fremgår af nedenstående. 

 

Forplejning: 

Der vil være kaffe/te samt frokost. 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at alle temadage er arbejdsdage, 

og det forventes, at I melder fra til Videreuddannelsen på 

ovenstående nummer, hvis I bliver forhindret pga. sygdom eller 

lignende. Fravær vil som orientering blive sendt til jeres 

Human Resources 

Den Lægelige Videreuddannelse 

Kontaktperson:Ann V. Engelbrechtsen 

Ave@rsyd.dk 

Direkte tlf. 76631813 
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Damhaven 12, 7100 Vejle 

Tlf. 7663 1457 

 

Programmet for temadagene i område Sønderjylland efterår 2022 
 

Indhold: 

Almen medicin afholder 3 temadage med emnerne: Den akutte almen medicinske patient, Den almindelige 

almen medicinske patient og Den ældre almen medicinske patient. 

 

Deltagere:  Alle KBU’er i praksis. 

 

Dato, mødetid og sted: Se nedenfor. 

 

Forplejning:  Der vil være kaffe/te med brød formiddag, frokost samt kaffe/te eftermiddag. 

 

 

DATO EMNE STED UNDERVISERE 

28.09.22 

Kl. 9-15.30 

Den akutte almen 

medicinske patient 

Små/store børn 

Teenager/den unge voksne 

Kvinde i fertil alder 

Akutte kronikere 

Den akutte ældre patient 

Lærings- og 

Forskningshuset  

Kresten Philipsens Vej 15F 

6200 Aabenraa 

A4 

Jesper Schumann, 

praktiserende læge, koordinator 

Søren Thymann, praktiserende 

læge 

07.12.22 

Kl. 9-15.30 

Den almindelige almen 

medicinske patient 

Træthed/svimmelhed 

Hypertension/KOL/DM 

Bevægeapparatet 

Gravide 

Børn 

Lærings- og 

Forskningshuset  

Kresten Philipsens Vej 15F 

6200 Aabenraa 

A4 

Jesper Schumann, 

praktiserende læge, koordinator 

Stefanie Eising, praktiserende 

læge 

19.01.23 

Kl. 9-15.30 

Den ældre almen medicinske 

patient 

Karakteristika 

Aldring 

Funktionsevnevurdering 

Multimedicinering 

Kognitiv dysfunktion 

Alzheimers/vaskulær demens 

Den etniske ældre patient 

Den døende patient 

Lærings- og 

Forskningshuset  

Kresten Philipsens Vej 15F 

6200 Aabenraa 

Lokale F 

Jesper Schumann, 

praktiserende læge, koordinator 

Søren Thymann, praktiserende 

læge 

 

 

 

Se vejvisninger, oversigtskort mv. her: https://videreuddannelsen-syd.dk/kurser/klinisk-
basisuddannelse/temadage/praktiske-oplysninger  

https://videreuddannelsen-syd.dk/kurser/klinisk-basisuddannelse/temadage/praktiske-oplysninger
https://videreuddannelsen-syd.dk/kurser/klinisk-basisuddannelse/temadage/praktiske-oplysninger

