
                
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse og Lægeforeningen arrangerer 

 

Symposium: Lægens rolle som professionel 
 

Onsdag den 26. August, kl. 13.00 – 17.00  
 Roskilde Sygehus, Køgevej 7-13, 4000 Roskilde, Auditorium, stuen, indgang 24 

 

Rollen som professionel er en af de 7 roller, der indgår i den postgraduate lægeuddannelse. Det kan være 
vanskeligt i klinikken at adressere denne rolle. Professionalisme er ikke entydigt defineret; den enkelte læge 
forvalter rollen som professionel på sin egen måde; og begrebet professionalisme indeholder mange 
forskellige aspekter. Det er derfor nødvendigt at forholde sig til spørgsmål som: Hvad er professionalisme? 
Hvordan uddanner vi til professionalisme i den kliniske hverdag? Symposiet henvender sig især til kliniske 
vejledere, uddannelsesansvarlige og alle med interessere i medicinsk pædagogik og lægeuddannelsen. 
 

Program 
 

kl. 12. 30 Ankomst og kaffe 
 

kl. 13.00 Velkomst  

 
Introduktion  v/ overlæge, postgraduat klinisk lektor, dr. med.  Ole Weis Bjerrum, DSMU  

 

kl. 13.10 Professionalisme – hvad er det? 

Introduktion til begrebet professionalisme. Hvordan læres professionalisme? Hvordan 
uddanner vi til professionalisme i klinikken? v/ overlæge Anne Lippert 

 

kl. 13. 55 Professionel adfærd mellem kolleger og i det tværfaglige samarbejde. Hvordan 
konfronterer man en kollega , der har en uprofessionel adfærd? For at støtte udviklingen af 
professionalisme må vi have et miljø, hvor usikkerhed og fejl åbent og trygt kan diskuteres 
med kolleger. v/overlæge, postgraduat klinisk lektor Ellen Holm 

 

kl. 14.35 Pause 
 

kl. 14.55 Problematiske uddannelsesforløb – hvordan kan de forebygges? Og hvordan tackler man 
dem professionelt, når de først er opstået ? v/ overlæge, postgraduat klinisk lektor Peter Engel 

 

kl. 15.30 Tak fordi du ikke er ligeglad – professionalisme i felten. Håndtering af dilemmaer som 
læge i felten og refleksioner over professionelle og personlige omkostninger ved at være 
udsendt med Læger uden Grænser. v/ 1.reservelæge, PhD, dr. med. Vibeke Brix 

 

kl. 16.05         Kort pause 
 

kl. 16.10 Læge-patientforholdet i et etnologisk perspektiv. Oplæg vedr tre aktuelle antagelser om 
lægepraksis: autoriteten er på retur, tiden er knap og behandling af bekymringer. v/etnolog, 
adjunkt, PhD Astrid Pernille Jespersen, Saxo Instituttet, KU.  

 

kl. 16.50 Afrunding v/ overlæge, postgraduat klinisk lektor, dr. med. Ole Weis Bjerrum, DSMU  

 

Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig og skal ske til Lægeforeningens sekretariat, 

att Linda Edslev eller Susanne Barnewitz (mail / tlf….) senest mandag 3. august 2009. 


