Lægens rolle som professionel
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse og Lægeforeningen
inviterer til symposium
Torsdag den 6. maj 2010, kl. 13.15 – 17.00
Vejle Sygehus, i Auditoriet ”på Bjerget”, Beridderbakken, bygning S1
Vært: Sygehus Lillebælt.
Rollen som professionel er en af de syv 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 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 bruger vi professionalisme i den kliniske hverdag?

Symposiet henvender sig især til kliniske vejledere, uddannelsesansvarlige og alle med interesser i
medicinsk pædagogik og lægeuddannelsen, både fra sygehuse og praksissektoren.

Program
kl. 12. 45 Ankomst og sandwiches
kl. 13.15 Velkomst
v/ Cheflæge Johannes Gaub, Sygehus Lillebælt
Introduktion
v/ Bestyrelsesmedlem i DSMU, speciallæge Merete
Ipsen
kl. 13.25 Professionalisme – hvad er det?
Introduktion til begrebet professionalisme. Hvordan
læres professionalisme? Hvordan uddanner vi til professionalisme i klinikken?
v/ overlæge Anne Lippert, Dansk Institut for Medicinsk
Simulation
kl. 14.05 Tak fordi du ikke er ligeglad –
professionalisme i felten
Håndtering af dilemmaer og barske oplevelser som
læge i felten.
v/ læge Vibeke Brix Christensen, Læger uden Grænser
kl. 14.35

Pause, kaffe og kage

kl. 15.00 Professionel adfærd mellem kolleger
og i det tværfaglige samarbejde og mellem kolleger.
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 Kurt Klünder, Sygehus Lillebælt

kl. 15.40 Problematiske uddannelsesforløb –
hvordan kan de forebygges?
Og hvordan tackler man dem professionelt, når de
først er opstået?
v/ overlæge lektor Troels Kodal, Sydvestjysk Sygehus
kl. 16.20 Læge-patientforholdets urealiserede
potentiale
Læger og patienter har ofte forskellige idealer for
deres samarbejde. Hvordan kan en professionel adfærd styrke lægens og patientens samarbejdskompetencer bedst muligt?
v/ patientambassadør Katrine Kirk
kl. 16.55 Afrunding
v/ Bestyrelsesmedlem i DSMU, speciallæge Merete
Ipsen

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig
til Lægeforeningens Uddannelsessekretariat inden
mandag den 19. april 2010 via Laeger.dk>Karriere og
Uddannelse eller
send en mail til: symposium@dadl.dk med angivelse
af fulde navn, arbejdssted og e-mailadresse.
Kontakt: Lægeforeningens Uddannelsessekretariat –
Susanne Barnewitz, tlf. 3544 8126, E-mail:
sb@dadl.dk

