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Store Praksisdag er arrangeret af: 

Praksisudviklingskonsulent Lars Foged, Holstebro
Efteruddannelsesvejleder Tommy Stoltz, Holstebro
Praksiskoordinator Lise Forsom, DSAM
Regionspraksiskoordinator Jens M. Rubak, Århus
Praksisudviklingskonsulent Anny Adeler, Århus
Praksiskoordinator Lotte Denning, Horsens
Praktiserende læge Egon Juul-Andersen, Århus
Kontorchef Steen Vestergaard-Madsen, Region Midtjylland

***

Kontorchef Gurli Hansen, Praksisenheden Holstebro
Sekretær Lene Bjerre, Praksisenheden Holstebro
Sekretær Kirsten Andersen, Lægeforeningen Midtjylland, Århus
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Velkommen til Store Praksisdag i Herning

Fredag den 1. maj 2009

Det er første gang, at man i den nye Region Midtjylland binder an med en kongres for praktiserende læger og perso-
nalet i almen praksis. 

Noget tilsvarende fandt sted i de gamle amter, men nu skal vi på banen som en sam-let region, og vi er glade for 
at kunne præsentere en dag, der tager fat på en række aktuelle brændpunkter for almen praksis. Gennem en livlig 
debat og en række faglige indlæg skulle dagen gerne pege fremad og virke samlende for vores sektor.

Der er god plads til samvær på kryds og tværs, og vi ser yngre almenmedicineres og personalets deltagelse som en 
stor styrke.

Formiddagen vil forløbe som en ”interaktiv” formidling, hvor korte og fyndige indlæg – rettet både til læger, perso-
nale og til samarbejdspartnere – lægger op til en løbende debat. Det er ikke set i almen praksis’ regi i Danmark før i 
den skala, og nu skal det prøves. 

Eftermiddagen har en række spændende sessioner - 16 stk. i alt, så der er noget for enhver interesse. Eftermidda-
gen slutter med teaterdirektør Peter Langdal som sam-lende kraft for hele salen.  

I forlængelse af den faglige dag er der socialt samvær til TAPAS og medicinsk-musisk underholdning. 

Alle gode kræfter fra almen praksis, forskningsmiljøerne og Region Midtjylland står sammen om denne dag, og vi 
satser på en tilbagevendende begivenhed hvert andet år fremover. 

Vi mødes, gør status og snakker udvikling i vores egen praksiskreds, og sammen åb-ner vi døren til en udfordrende 
fremtid i det integrerede sundhedsvæsen.

Vel mødt både til det faglige program og det efterfølgende sociale arrangement.

Gør en klinikdag ud af det for læger og personale!
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Program: 

09.00 – 09.25 Ankomst, registrering, kaffe med rundstykker

09.25 – 09.40  Velkomst ved Tommy Stoltz og åbningssessionen:
 Almen praksis’ rolle i Region Midtjyllands sundhedsvæsen til år 2020
 Regionsformand Bent Hansen

09.40 – 10.10 Sådan ser vi den praktiserende læges rolle
 Speciallæge i almen medicin Morten Charles
 Praktiserende læge Ejvind Mouritsen
 Praktiserende læge Anny Adeler
  
10.10 – 10.25 Opsamling og introduktion til det videre arbejde
 Lise Forsom og Lars Foged
   
10.25 – 10.45 Kan den praktiserende læge magte sin centrale rolle?
 Formand for PLO, Michael Dupont 
 
Kaffe + vand i gangen
   
10.55 – 11.20 Hvordan får almen praksis styr på kvaliteten? 
 Praksisudvalgsmedlem Anna Mette Nathan
   
11.20 – 11.40 Hvad tror I, patienten ønsker fra almen praksis?
 Praktiserende læge Hanne Heje 
  
11.40 – 12.05 Hvad har vi glemt at snakke om? – Alt er tilladt!
 Fri leg med kaffekoppen

12.05 – 12.30 Afrunding – hvad har vi hørt?
 Praksisudvalgsformand Bruno Melgaard Jensen
 Næstformand i Regionsrådet Johannes Flensted-Jensen
 Lægefaglig chef Claus Thomsen, Det Ny Universitetshospital Skejby 
 Sygeplejerske Gitte Nielsen, Skødstrup Lægepraksis
  
12.30 – 13.30 Frokost i ”koncertsalen”

13.30 – 14.30 Sessioner – se udvalget i programmet

14.45 – 15.45 Sessioner – se udvalget i programmet

15.45 – 16.10 Kaffe og kage

16.10 – 16.15 Aage Koch, formand for Samarbejdsudvalget slutter den faglige dag 

16.15 – 17.15 Afslutningsoplevelse ved teaterdirektør Peter Langdal 

17.15 – 17.30 Pause

17.30 – 19.00  Afslutning i koncertsalen med tapas og medicinsk-musikalsk underholdning
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Kl. 09.25 – 12.30        Lokale: Kongressalen

Velkommen til formiddagens program
Find dig et godt bord i trygge rammer – kl. 10.45 får du et nyt bord alligevel!

Formiddagen har til hensigt at bringe forskellige vinkler på almen praksis’ rolle i sundhedsvæsenet. 

Vi har bedt forskellige centrale aktører komme med deres bud på almen praksis inden for de næste 5-10 år. 

Hele salen skal debattere og et repræsentativt panel fra Praksisudvalget, Regionsrådet, Sygehusvæsenet og 
personalet lytter intenst og konkluderer før frokost.

Kl. 09.25 – 09.40  Almen praksis’ rolle i Region Midtjyllands sundhedsvæsen til år 2020
  Regionsformand Bent Hansen vil både tage landspolitiske og regionspolitiske briller på og  

komme med sit politiske bud på almen praksis som en engageret medspiller. 

 · Hvad ønsker man sig?

 · Hvad tror man, man kan få?

Kl. 09.40 – 10.10   Tre kolleger, Morten Charles, Ejvind Mouritsen og Anny Adeler 
 ser på sagen ”indefra” og ud i omverdenen. 

 · Hvad kan vi?  
 · Hvawd vil vi?  
 · Hvad skal vi? - Alt inden for de rammer der nu er lagt på lægeside 
 · og organisatorisk/politisk 
 · Skal vi ligefrem have andre rammer? 

Kl. 10.10 - 10.25 Opsamling

Kl. 10.25 –10.45  Formand for PLO, Michael Dupont vil ”direct on tape” fortælle, hvordan vi så magter, det vi vil?  
 Skarpe spørgsmål til salen følger! – Kan vi svare?

Kl. 10.55 –11.40  Praksisudvalgsmedlem Anna Mette Nathan ser på vores arbejde med kvalitetsbriller og 
 praktiserende læge Hanne Heje ser vores service og vort arbejde fra patientens vinkel.

 De vil begge stille os spørgsmål, som vi skal besvare!

I vil blive guidet gennem formiddagen af praktiserende læger Tommy Stoltz, Lise Forsom og Lars Foged.

Kl. 12.05 – 12.30 Afrunding – hvad har vi hørt?
 Praksisudvalgsformand Bruno Melgaard Jensen
 Næstformand i Regionsrådet Johannes Flensted-Jensen
 Lægefaglig chef Claus Thomsen, DNU, Skejby 
 Sygeplejerske Gitte Nielsen
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Har du styr på din efteruddannelse? – Har din chef?

MÅLRETTET HELE PRAKSIS 

Kl. 13.30 – 14.30         Lokale: 4A, 1. SAL

Hvilket kursus var du som personale sidst på og hvorfor?

Hvordan bruger du kursusviden i din hverdag, og hvordan bruger din arbejdsplads den viden?

Hvornår sender du som læge en medarbejder på kursus?

Hvilke kurser, hvorfor, hvem, hvordan, hvornår, hvor ofte og hva’ så bagefter? 

HV-spørgsmålene er helt centrale at stille i forbindelse med klinikpersonalets efteruddannelse i den enkelte prak-
sis. Mange nye opgaver i almen praksis kræver et fuldt opdateret personale, og personalet har overenskomstmæs-
sigt ret til lønnet efterud-dannelse.

Med afsæt i lægernes og klinikpersonalets egne udsagn om klinikpersonalets efteruddannelse vil sessionen tage 
temperaturen på de aktuelle efteruddannelsesønsker og – tilbud i almen praksis.

Vi lægger op til en fælles refl eksion og diskussion omkring de fremtidige efteruddannelsesbehov. 

Oplægsholdere: 
Projektmedarbejder mag. Art, Praksisenheden Horsens, Region Midtjylland 
Marie-Louise Heine Jensen

Kontorchef, Praksisenheden Horsens, Region Midtjylland 
Jørgen Nielsen

Udviklingskonsulent cand. pæd. psyk. 
Efter- og videreuddannelsesdivision, VIA University College, Midt    
Lillian Hove

Uddannelsesleder MPQM, Center for Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland
Birthe Hellquist Dahl 

Konsultationssygeplejerske og RIV-Tovholder
Lone Møller

Moderator:
Praksisudviklingskonsulent
Lars Foged
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Hjerterehabilitering – nu en udfordring for mange (alle)!

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 13.30 – 14.30         Lokale: 5B, 1. SAL

Personer, der rammes af hjertesygdom, rammes også ofte af store omvæltninger, der påvirker hele deres liv. 
Videnskabelige undersøgelser viser, at deltagelse i et hjerterehabiliteringsprogram øger livskvaliteten og forbedrer 
prognosen for patienter med iskæmisk hjertesygdom. Hjerterehabilitering er en helhedsorienteret behandling, der 
har til formål at genetablere det normale liv, og sikre det bedst mulige fysiske, psykiske og sociale liv for personer, 
der er ramt af hjertesygdom. Imidlertid er det meget få patienter, der får tilbudt hjerterehabilitering. 

Region Midtjylland har lavet et forløbsprogram for hjertekarsygdom – Fokus på rehabilitering efter blodprop i 
hjertet og svær hjertekrampe. Dette tilbud skal implementeres nu og almen praksis tiltænkes en central rolle med 
koordinering og lægefaglige tilbud.

Sessionen ser på, hvad tilbuddet om hjerterehabilitering I Region Midtjylland omfatter og hvilke opgaver almen 
praksis tiltænkes.

 
Oplægsholdere:
Praktiserende læge, professor, ph.d.
Bo Christensen

Læge, ph.stud.
Karen Kjær Larsen

Moderator:
Praktiserende læge, seniorforsker, ph.d.
Morten Bondo Christensen 
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Praksis.dk – et redskab i den daglige kliniske arbejdsdag!

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 13.30 – 14.30         CABARETSAL A
 

Rådgivning af patienter, brug af opdaterede oplysninger vedrørende henvisninger, hospitalsafdelinger, kontakt-
muligheder og meget mere af samme er en væsentlig del af såvel den praktiserende læge- som klinikpersonalets 
dagligdag.

Hvor fi nder du disse oplysninger? 

 · Bøger, ringbind, mapper, skuffer på din hylde – nej!

Praksis.dk rummer: 

 · Opdaterede nyheder fra region, hospital og kommuner
 · Medicin basislisten
 · Sundhedstilbud, genoptræningstilbud i kommunerne
 · Hospitalsafdelingers og speciallægers kontaktmuligheder, behandlingstilbud
 · Beskrivelser angående henvisninger af forskellige patientkategorier
 · Fysioterapiklinikkers kontaktmuligheder og behandlingstilbud
 · Adgang til relevante konsulentgrupper, Praksisenhedernes personale
 · Svar på brug af overenskomstydelser
 · Brug af digital signatur
 · Webreq
 · Ventetidsinfo
 · Lægehåndbogen

Vi inviterer dig til en demonstration/afprøvning af, hvordan Praksis.dk kan være dit redskab til at fi nde de fl este af 
svarene på dine daglige spørgsmål.

Oplægsholdere:
Regionspraksiskoordinator
Jens M. Rubak

Webmaster, RM
Gert Sund

IT-konsulent, RM
Bente Wengler
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Hvad kan vi bruge basislisten i medicin til – let arbejdet med ordinationer

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 13.30 – 14.30          Lokale: 5A, 1. SAL 

Kender du situationen? Du skal til at skrive en recept til en patient, men hvad er det nu for et præparat, der er mest 
rationelt at udskrive? Er der hjælp at hente?

Sessionen vil give dig svar på en række spørgsmål:

 · Hvad forstår vi ved ”rationelt”?
 · Hvad er Basislisten?
 · Hvorfor skal vi bruge Basislisten?
 · Hvem skal bruge Basislisten?
 · Hvornår skal vi bruge Basislisten?
 · Hvilke informationer ligger på Basislisten.dk?
 · Hvem laver Basislisten?
 · Hvordan laves Basislisten?

På sessionen vil du også blive præsenteret for redskaber, som kan give dig et overblik over ordinationsmønstre i din 
praksis. Redskaber, som du kan bruge, når du skal fi nde ud af, om du ordinerer rationelt i din praksis. 

Så kom og få svar på, hvad BOB og Ordiprax kan gøre for dig!
 

Oplægsholdere:
Regional lægemiddelkonsulent, Praksisenheden Horsens
Anne-Grethe Ramlov 

Regionallægemiddelkonsulent, Praksisenheden Århus 
Pia Ehlers 
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PSA og prostatakræft – hvem gør hvad, hvornår og hvordan?

Kl. 13.30 – 14.30        Lokale: CABARETSAL B

Antallet af mænd, der ønsker at få målt PSA, stiger i disse år eksplosivt. Men er det en god ide for dem at få den 
taget? Det forsøger vi at belyse på denne workshop, hvor vi ser på, hvad der taler for og imod. Hvor god er PSA til at 
forudsige, om der er kræft? Hvor effektiv er behandlingen af mænd med prostatakræft? Hvilken rolle spiller bivirk-
ninger for beslutningen? Vi vil på workshoppen gennemgå de behandlingsmulighederne patienterne har i dag. 

Der er netop kommet en ny vejledning for, hvordan mænd med forhøjet PSA skal undersøges og behandles. 
Hvad står der i den, og hvad betyder det for den konkrete håndtering i dagligdagen? 

Når den aktive behandling er afsluttet på sygehuset følger mange år med kontrol. Hvad er formålet med 
kontrollerne? Og hvilken rolle bør vi i almen praksis have?

Oplægsholderne omfatter 1 urolog og 3 praktiserende læger, og undervejs vil der blive mulighed for at diskutere for 
og imod. 

Målet er, at læger eller praksispersonalet efter workshoppen bedre er i stand til at vejlede patienten, der beder om 
at få målt PSA?

Oplægsholdere:
Ledende overlæge, Urinvejskirurgisk afdeling, Regionshospitalet Holstebro
Peder Graversen

Praktiserende læge, praksiskonsulent
Michael Hoffmann

Praktiserende læge, praksiskonsulent
Frans Algren

Praktiserende læge
Robert Pind 

Moderator:
Praktiserende læge, professor, dr.med.
Flemming Bro
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Rekruttering – nye tider – nye veje

Kl. 13.30 – 14.30        Lokale: CABARETSAL C

Ansatte læger i almen praksis? Er stort bare godt? - hvad tiltrækker yngre læger?  
Næstformanden for Yngre Læger og medlem af rekrutteringsudvalget under Dansk selskab for Almen Medicin og 
PLO Nicolai Hoffmann-Petersen giver sine bud på spørgsmålene.

Hvordan organiserer vi praksis mest hensigtsmæssigt i en tid med lægemangel og stor arbejdsbelastning? - prakti-
serende læge Berit Lavik, Rødovre kommer med sine kreative ideer.

Oplægsholdere:
Praktiserende læge
Berit Lavik

Næstformand i YL’s bestyrelse, læge
Nicolai Hoffmann-Petersen

Moderator:
Praktiserende læge og 
praksisudviklingskonsulent
Toni Aalund Moeskjær
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 ”Hallo, hallo jeg skal have en ambulance!”

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 13.30 – 14.30        Lokale: KONGRESSALEN

Sidste nyt om den præhospitale indsats og vagtcentralen i Region Midtjylland. Almen praksis’s placering og rolle i 
den præhospitale indsats. Hvad kan vi, og hvad gør vi, når vores patienter bliver akut syge? Hvad med fru Jensen i 
Thyborøn – eller hr. Pedersen i Århus?

Hvordan sikrer vi den optimale visitation og behandling ved akut opstået sygdom og skader?   

Oplægsholdere:
Præhospitalsleder, overlæge
Erika F. Christensen

Formand for Lægevagtudvalget RM
Praktiserende læge
Karsten Svendsen

Moderator:
Formand for Praksisudvalget RM, praktiserende læge
Bruno Melgaard Jensen
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Er motion fedt for de fede? Er kostvejledning?

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 13.30 – 14.30         Lokale: 4BC, 1. SAL 

Temaet vil være, hvordan ruster vi os i fremtidens praksis til en af de mest truende tendenser for vores sundhed i 
de kommende år? 

Bente Stallknecht fra Københavns Universitet vil give et bud på fremtiden og defi nere begrebet metabolisk sund-
hed samt diskutere data fra et interventionsstudie omkring træning af overvægtige. Desuden vises data fra ef-
fekten af fedmeoperationer. Derudover vil Louise Nordvig fra Center for folkesundhed Region midtjylland, med-
forfatter på befolkningsundersøgelsen ”hvordan har du det?” indvie os i, hvordan praktiserende læger rådgiver de 
overvægtige og fede om kostvejledning. 

Oplægsholdere:
Lektor, dr.med., Københavns Universitet
Bente Stallknecht 

MPG, ph.d., Center for Folkesundhed 
Louise Nordvig

Moderator:
Praktiserende læge, praksiskonsulent for yngre almene medicinere 
Jørgen Buch
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I gang med ICPC – kom, hør og se 
- første step mod den sammenhængende patientjournal

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 14.45 – 15.45         Lokale: 5B, 1. SAL

Introduktion til diagnosekodning med ICPC for læger, sekretærer og sygeplejersker, dvs. alle der anvender journa-
len. Fokus på fordelene ved ICPC-kodning og kort vejledning i principperne i ICPC-kodning af journalnotater. Oplæg 
efterfulgt af interaktive øvelser i diagnosekodning af journalnotater samt i, hvorledes man fremfi nder notater. 
Lægesystemer der præsenteres: XMO (afl øser for Darwin), Æskulap, Medvin, Novax og Winplc og A-data.

Oplægsholdere:
Praktiserende læge
Lotte Denning

IT-konsulent, RM
Bente Wengler
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 Praksisudvikling eller praksisafvikling – har vi et valg?

Kl. 14.45 – 15.45        Lokale: CABARETSAL B

 · Få nye idéer før det lille hus brænder, eller du selv brænder ud!
 · En session for begyndere og øvede
 · For læger og personale
 · PUK’erne giver eksempler på styrketræning for almen praksis med følgende discipliner:

Praksisprofi ler: 
En ”intelligent” §100 opgørelse baseret på sygesikringsdata. Nøgletal for ens praksis præsenteres og sammenlig-
nes med forrige år og med andre praksis på samme størrelse.

”Hvad laver vi audit”: 
Region Midt er sammen med APO ved at forberede audit, der sætter fokus på lægers og praksispersonales kon-
sultationer. Hvem ser vi? Hvor mange akutte? Hvor mange kontroller? Hvor lang tid bruger vi? Fordeler vi arbejdet 
rigtigt?

Personaleimplementering: 
Opgaveglidning og kronikeromsorg – hvad er forhindringerne, og hvad kan hjælpe processen på vej?

Værktøjet Praksis Matrix: 
Vær sammen både læger og personale om udviklingen i Jeres lægeklinik. Gennemgå emner som personaleuddan-
nelse, personalemøder, akutberedskab, kliniske vejledninger, medicinordination og meget andet på systematisk 
måde og få hjælp til at sætte forandringsmål.

Praksistjek: 
Friske øjne gennemgår praksis fra top til tå: Fysiske rammer, udstyr, personalebehov, ansvar og ledelsesfordeling 
og giver sparring om udviklings/ændringsmuligheder.

Kan vi lære noget af andre? 
YES WE CAN — Inspiration fra udvikling i det store udland

Oplægsholdere:
Praksisudviklingskonsulenter (PUK’er)
Morten Bondo Christensen
Toni Moeskjær 
Flemming Bro
Lars Foged
Anny Adeler

Moderator:
Praktiserende læge
Anny Adeler
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Sådan får du styr på ”benzo’er og PPI via recepten”

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 14.45 – 15.45        Lokale: Kongressalen

Det har vist sig, at tæt samarbejde mellem klinikpersonale, læge og Medicinteamet kan ændre de daglige lægemid-
delordinationer i gunstig retning.

Samarbejdet om ordination af benzoer (angstdæmpende midler og sovemidler) har nu fået Region Midtjyllands 
forbrug af disse midler til at være 25 % og 15 % under landsgennemsnittet for hhv. angstdæmpende midler og so-
vemidler. 

Vi arbejder efter samme princip på at omlægge forbruget af PPI’er til de billigere analoger, som for tiden er Ome-
prazol og Lanzoprazol.

Med udgangspunkt i de gode erfaringer vil du få nye ideer og materialer med hjem til jeres samarbejde i klinikken, 
f.eks. klare aftaler om recepten mellem klinikpersonale og læger og informationsmateriale til patienterne på områ-
derne: 

 · PPI’er 
 · Acehæmmere og Angiotensin-2-antagonister
 · Opioider
 · NSAID
 · Antidepressiva

Oplægsholdere:
Regional lægemiddelkonsulent, Praksisenheden Holstebro
Anne Rieper Hald 

Regional lægemiddelkonsulent, Praksisenheden Holstebro
Birgit Toft 
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 UTH – utilsigtede hændelser, hvad kan vi lære af dem?

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 14.45 – 15.45        Lokale: CABARETSAL A

Vi kender det alle, UPS - det var lige ved at gå galt, det må jeg gøre noget ved…, hvordan gik det så?

Over de sidste år er der kommet et nyt lille ”udtryk” UTH (utilsigtede hændelser), som kan blive en af hjørnestenene 
i almen praksis’ arbejde med at udvikle, forbedre og sikre det gode patientforløb. Det gælder såvel i overgange mel-
lem de forskellige sektorer, personalegrupper, samarbejdspartnere, som internt i den enkelte praksis.

Hvad gør man? Hvordan fungerer det kommende system angående indberetning af utilsigtede hændelser? Er det 
besværligt, ansvarspådragende eller lærerigt, bidrager det til enkle og gode procedurer i praksis?

Vi vil i sessionen vise, hvordan praktiserende læger og personale kan håndtere de kommende lovkrav, og samtidig 
få en lærerig og kvalitetsforbedrende proces ud af det via eksempler med gennemgang af indberetning af utilsigtet 
hændelse og efterfølgende læring.

Oplægsholdere:
Regionspraksiskoordinator, Praksiskonsulentordningen  
Jens M. Rubak

UTH-ansvarlig i en lokal lægepraksis
Lis Winther
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Kender du BETHESDA?

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 14.45 – 15.45        Lokale: CABARETSAL C

I 2009 indføres i hele regionen Bethesda-klassifi kationen ved besvarelse af celleprøver fra livmoderhalsen. 

Ikke alene bliver der tale om nye navne ASC, ASCUS m.m., der bliver udleveret i skemaform, der bliver også ændret 
på retningslinierne for opfølgning af uegnede eller abnorme cellesvar. 

Endvidere sker der en ændring af hele cytscreeningsprogrammet. Alt dette og mere til vil blive gennemgået i denne 
session. 

Oplægsholder:
Overlæge, ph.d. Regionshospitalet Randers 
Ulla Jeppesen 

Moderator:
Praktiserende læge
Lise Forsom 
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Loppemarked for efteruddannelse

Kl. 14.45 – 15.45         Lokale: 5A, 1. SAL

Her kan du høre om, hvad der rører sig indenfor efteruddannelse i Region midtjylland. 

Du kan få afklaret, hvad en EUV (EfterUddannelsesVejledere) og en PUK(PraksisUdviklingsKonsulent) er for en 
størrelse. 

Du vil få en opskrift på, hvor let det er at få 15.000 kr. til at starte en efteruddannelsesgruppe for. Du vil få forslag til, 
hvad en efteruddannelsesgruppe kan beskæftige sig med. Du vil få at vide, hvad efteruddannelsesvejlederne kan 
være behjælpelige med. Du hører om Dan-Pep, og hvordan din praksis kan komme med i det, og hvad de kan få ud af 
det. Du kan selv komme med gode forslag til, hvad vi skal beskæftige os med i fremtiden. 

Du kan høre om muligheden for at få besøg af en PUK i din praksis, og hvad de kan tilbyde. Du kan høre om mulighed 
for uddannelse af praksispersonale. Du kan høre om lederuddannelse for praktiserende læger. 
Du kan komme ind i en spændende smeltedigle, hvor alt kan ske! - 

Oplægsholdere:
Praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder
Esben Iversen

Praktiserende læge, efteruddannelsesvejleder
Tommy Stoltz

Praktiserende læge, praksisudviklingskonsulent
Poul Oluf Olesen
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Hvordan fastholder vi den ældre lægekollega i praksis?

Kl. 14.45 – 15.45         Lokale: 4A, 1. SAL

Det er nødvendigt at mobilisere alle kræfter de kommende år for at løfte de mange opgaver i almen praksis. Denne 
session kan give dig inspiration til at fastholde dig selv eller din lægekollega fl ere år fremover. 

Kom og hør hvad Region Midtjylland har at byde ind med til denne opgave og hvilke skibe Region Syd har sat i søen 
for at fastholde de ældre kolleger lidt længere i praksis. 

En ældre kollega på Djursland har i sidste minut udviklet sin praksis frem for at afvikle den og genfundet arbejds-
glæden igen midt i kronikeromsorg og en presset hverdag.

Kom og hør hvordan det kan lade sig gøre, når man tænker utraditionelt!

Oplægsholdere:
Afdelingschef, Primær Sundhed, Region Midtjylland
Palle Jørgensen

Afdelingschef i Primær Sundhed, Region Syd
Frank Ingemann

Praktiserende læge
Jørgen Zederkof 

Moderator:
Praktiserende læge
Ejvind Mouritsen
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Er potentialet i samspillet mellem læger og kommuner udnyttet optimalt?

MÅLRETTET HELE PRAKSIS

Kl. 14.45 – 15.45        Lokale: 4BC, 1. SAL

Almen praksis er ikke direkte aftalepart i sundhedsaftalerne nu. I forbindelse med en revision af vejledningen til 
sundhedsaftalerne lægges der op til, at almen praksis’ rolle i den sammenhæng skal styrkes. Det fælles mål for alle 
deltagere i sundhedsaftalesamarbejdet er sammenhængende patientforløb. Spørgsmålet er: Hvordan fremmer vi 
dette mål, når fokus rettes på samspillet mellem kommuner og almen praksis?

De nye spor for dialog i samarbejdet kan tænkes lagt i forhold til IT-kommunikationen  kronikerområdet og i forhold 
til initiativer som for eksempel opfølgende hjemmebe-søg/forebyggende helbredssamtaler. Det gælder derfor om – 
klart – at få defi neret rollerne i samspillet.

Spørgsmålene, der blandt andet søges adresseret, er derfor:

 ·  Hvordan udmønter vi konkret den forventede styrkede rolle for almen praksis i sundhedsarbejdet med 
kommuner og hospitaler?

 · Hvilke forventninger kan almen praksis have til kommunerne?

 · Hvilke forventninger kan kommunerne have til almen praksis?

   

Oplægsholdere:
Afdelingschef i Regionalt Sundhedssamarbejde, RM
Eva Sejersdal Knudsen

Direktør i Silkeborg Kommune
Jens Peter Hegelund Jensen

Kontorchef i Kommunesamarbejde og Sundhedsaftaler, RM
Jens Bejer Damgaard

Moderator:
Kontorchef i Primær Sundhed, RM
Steen Vestergaard-Madsen
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          Lokale: Kongressalen

Afslutningsoplevelse    

Hvordan får du som kreativ leder dine medarbejdere til at yde det optimale?

Teaterdirektør Peter Langdal

 ·  Peter Langdal har i mange år formået at få det meste ud af de ressourcer han har haft til rådighed. Som 
noget af det vigtigste har han optimeret sine skuespillere og medarbejdere og deres præstationer så de, 
under ikke altid lige gode vilkår, har ydet deres absolut bedste – og lidt til!

Baggrunden for Peter Langdal’s resultater skal fi ndes i vigtigheden af at lede mennesker igennem person-
lige værdier og holdninger. Det udvikler nemlig medarbejderne og fastholder dem. Peter Langdal formår 
at lede sine medarbejdere med fokus på læring, udvikling og personlig udfoldelse – samtidig med konstant 
fokus på det endelige resultat. 

Hør bl.a. om hvordan man stimulerer sine medarbejdere og skaber et lystfuldt arbejdsklima, der summer 
af engageret spillelyst hos alle medvirkende samt hvordan man får et kreativt modspil ud af de økonomi-
ske begrænsninger. 
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LOKALEOVERSIGT

 LOKALE

Kl. 09.25 – 12.30 KONGRESSALEN

KL. 12.30 – 13.30  KONCERTSALEN
Frokost 

KL. 13.30 – 14.30 
Har du styr på din efteruddannelse 4A, 1. SAL
Hjerterehabilitering – nu en udfordring for mange 5B, 1. SAL
Praksis.dk CABARETSAL A
Hvad kan vi bruge basislisten i medicin til? 5A, 1. SAL
PSA og prostatakræft – hvem gør hvad? CABARETSAL B
Rekruttering – nye tider – nye veje CABARETSAL C 
Hallo, Hallo, jeg skal have en ambulance! KONGRESSALEN 
Er motion fedt for de fede? Er kostvejledning? 4BC, 1. SAL

Kl. 14.45 – 15.45
I gang med ICPC 5B, 1. SAL
Praksisudvikling eller praksisafvikling CABARETSAL B  
Sådan får du styr på ”benzo’er” og PPI KONGRESSALEN 
UTH – utilsigtede hændelser CABARETSAL A
Kender du BETHESDA? CABARETSAL C 
Loppemarked for efteruddannelse 5A, 1. SAL
Hvordan fastholder vi den ældre kollega? 4A, 1. SAL 
Er potentialet i samspillet mellem læger 4BC, 1. SAL

Kl. 16.15 – 17.15
Afslutningsoplevelse ved Peter Langdal  KONCERTSALEN

Kl. 17.30 – 19.00
Tapas og musik KONCERTSALEN
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