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Regionen tilbyder en lang række
kurser, der har til formål at udvikle
lægernes handlekompetence i deres
kliniske praksis.
Regionens kursusportal er udviklet
og inspireret af de 7 lægeroller.
De enkelte kurser kan derfor give
kompetencer inden for en eller flere
af lægerollerne.

AKUTdage
Den tidskritiske patient i almen praksis, i modtagelsen og på sengeafdelingen

AKUTdag 1

Den akutte patients vej gennem systemet i:
• Almen praksis
• Modtagelsen
Akut lungemedicin
Akut kardiologi

Er du uddannelsessøgende læge i
Region Nordjylland, kan du deltage
gratis. Der er begrænset antal pladser, så optagelse sker efter først-tilmølle princippet.

AKUTdag 2

Se det aktuelle udbud på:
kursus.rn.dk
Skriv "uddannelsessøgende læger"
i søgefeltet - her finder du links til de
forskellige kurser.

AKUTdag 3

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte:
Dorte Antonsen
Kursuskoordinator
e-mail: doran@rn.dk
Tlf.: 2962 9386
Majbrit Krogh
Udviklingskonsulent
e-mail: majbrit.krogh@rn.dk
Tlf.: 2144 9263

Akut reumatologi
Akut geriatri
Akut neurologi

Akut infektionsmedicin
Akut gastroenterologi
Akut psykiatri

AKUTdag 4

Billeddiagnostik
EKG

AKUTdag 5

A-punktur: Blodgas-analyser
Væske, elektrolyt- og blodkomponentterapi
Akut smertebehandling

AKUTdag 6

Akut ortopædkirurgi
Akut øre, næse, hals og kæbe
Akutte øjensygdomme
Læs uddybende kursusbeskrivelser på
kursus.rn.dk, hvor du løbende kan holde
dig orienteret om vores kursusudbud.

AKUTdag 7

Akut endokrinologi
Akut gynækologi
Akut abdomen

Alle AKUTdage er
selvstændige kursusdage.
Du kan derfor vælge
lige præcis de dage, der
passer til dig.

Kurser indenfor de syv lægeroller
kommunikator:

Mødet med den psykiatriske patient
i somatikken
Fokus på mødet med patienter med psykiatriske lidelser
i somatikken.

samarbejder + professionel:

medicinsk ekspert/lægefaglig

Smertebehandling
Der fokuseres på grundlæggende viden om praktisk
smertebehandling

Praktisk gynækologi

Kollegial respons

Ud fra en praktisk synsvinkel fokuseres på håndtering af
de almindeligste problemstillinger indenfor gynækologien.

Kurserne sætter din professionalisme i centrum, og har fokus
på hverdagens menneskelige, faglige og samarbejdsrelaterede
udfordringer, du står med i din kliniske hverdag.

sundhedsfremmer og
leder/administrator/organisator:

Her arbejder vi også med dine kompetencer som den samarbejdende læge.

Der er i øjeblikket ingen kurser.

professionel:

Der kan komme flere kurser, end du ser i denne flyer - hold øje
med Kursusportalen.

Langtidsholdbar læge
Kurset vil gå ind under rollen som professionel, hvor vi vil
arbejde med metoder til at styrke trivsel, arbejdsglæde og
robusthed.

akademiker, forsker, underviser:

Ph.d. – hvordan gør jeg?
Introduktion til det at være forsker.

"Blanding af aktivering
af de deltagende og veksling
mellem kliniske eksempler og teori"
"Fik inspiration og konkrete
redskaber. Superfint og vigtigt kursus."
"2 undervisere, der supplerer
hinanden. Blanding af teori og
cases. Aktiv deltagelse.
God stemning."

