Det kliniske blik – et uddannelsesmæssigt perspektiv
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium
Onsdag den 30. maj 2012 kl. 12.30 - 17.00
Sted: Vejle Sygehus, Auditoriet ”på Bjerget”, Beridderbakken
Vært: Sygehus Lillebælt
Det kliniske blik, indforstået som ”evnen til intuitivt at kunne bemærke og tolke lette, mindre påfaldende,
tidlige sygdomstegn og omsætte indtryk til præcis diagnostik og korrekt behandling … og anses for at indgå i
”lægekunst” ” – er emnet for dette symposium. Gennem oplæg og gruppediskussion vil vi forsøge at belyse:





Hvad ligger der i begrebet ”det kliniske blik”
Kan man afdække specifikke kompetencer, faglige færdigheder eller evner, der må opøves for at
opnå og beherske dette
Hvor og hvordan giver arbejdet som læge og uddannelsen hertil mulighed for denne kompetencetræning, og hvordan kan vi styrke denne
Balancen mellem det kliniske blik versus arsenalet af parakliniske undersøgelser

Symposiet henvender sig til læger på alle niveauer i såvel praksis som på hospital, samt til alle med interesse
for medicinsk uddannelse og træning, præ- og postgraduat.

Program
Kl. 12.30

Ankomst; sandwich og vand

Kl. 13.00

Velkomst
v/ Lægelig direktør Dorthe Gylling Crüger, Sygehus Lillebælt
Introduktion
v/ Bestyrelsesformand i DSMU, overlæge Ole Weiss Bjerrum

Kl. 13.10 Det kliniske blik
Hvad er det kliniske blik? Et bud på en definition og afgrænsning af begrebet ift. dagen
v/ Thomas Hertel, specialeansvarlig overlæge, ph.d., H.C. Andersens Børnehospital og
Anne Lippert, overlæge, CHPE, Dansk Institut for Medicinsk Simulation
Kl. 13.50

Ikke-tekniske færdigheder
Hvad menes der med ikke-tekniske færdigheder og hvorledes støtter disse den medicinske
faglighed? Endvidere præsenteres et eksempel på et værktøj til at vurdere ikke–tekniske
færdigheder – udviklet for kirurger på operationsgang.
v/ Lene Spanager; læge, ph.d.-stipendiat, Dansk Institut for Medicinsk Simulation

Kl. 14.30

Pause med kaffe, the

Kl. 14.57 Vurdering af almen tilstand – eksempler på det kliniske blik
v/ Ole Weiss Bjerrum, overlæge, klinisk lektor og speciallæge i hæmatologi og intern medicin, RH
Kl. 15.20 Det kliniske blik – er dette det samme uanset speciale?
Gruppearbejde
Kl. 16.05 Opsamling fra gruppearbejdet
Kl. 16.20 Balancen mellem det kliniske blik og arsenalet af parakliniske undersøgelser
v/ Knut Borch-Johnsen, prof. dr. med., Forskningsinitiativet for Kvalitet i Sundhedsvæsenet, SDU
Kl. 16.55 Afrunding; Symposiet slutter kl. 17.00

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nødvendig inden tirsdag d. 15. maj på www.dsmu.dk.
Kontakt: Lægeforeningens Fællessekretariat, Eva Rahbek: er@dadl.dk eller tlf.: 3544 8229
ÆNDRING I PROGRAMMET KAN FOREKOMME

