Allmänmedicinskt kunskapscentrum
Region Kronoberg
bjuder in till kurs i allmänmedicinskt arbetssätt
för ST-läkare i hela landet (delmål 3)

En riktig doktor –
mellan vårdprogram och verklighet
Växjö 10-12 november 2021
Kursavgift
5000 kr + moms inklusive kaffe och lunch alla dagar samt trerätters middag på torsdag
kväll.
Boende
Hotellrum finns reserverade på Elite Park Hotel i Växjö fram till och med 25 oktober.
Boka genom att mejla reservation.vaxjo@elite.se, eller ringa 0470-134 00 och uppge koden
”En riktig doktor”.
Anmälan
Anmäl dig via länken senast måndag 14 juni 2021.
Anmälan är bindande, men gäller först när du har fått ett mejl med bekräftelse på att du är
antagen (skickas ut efter den 15 juni). Vid återbud efter 25 oktober faktureras hela
kursavgiften. Antalet platser är begränsat till 25 st.
För eventuella frågor - var god kontakta forskningssekreterare Lisa Öberg,
tel 0733 - 477 920, eller mail: lisa.oberg@kronoberg.se

VÄLKOMMEN!

Program
En riktig doktor –
mellan vårdprogram och
verklighet
Onsdag 10 november
09.00 - 09.30

Kaffe

09.30 - 10.00

Introduktion

10.00 - 12.00

Vad gör digitaliseringen med allmänläkarrollen?
Mattias Rööst, allmänläkare, med dr, Växjö
Roland Olofsson-Dolk, allmänläkare, Växjö

12.00 - 13.15

Lunch med promenad

13.15-13.00

Introduktion till dialogseminarium

13.30 - 16.30

Dialogseminarium
Fem grupper med var sin handledare.
Avbrott för kaffe under eftermiddagen.

Torsdag 11 november
08.30 - 10.00

Primärvårdsepidemiologi –
Hur påverkar det allmänläkarens arbete?
Mattias Rööst, allmänläkare, med dr, Växjö.
Seminarium samt arbete i grupp.

10.00-10.30

Fika

10.30-12.00

Patientsäkerhet och diagnostiska fel
Gunilla Östgaard, allmänläkare, chefläkare, Växjö.

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 – 16.45

Känslomässig palpation som differentialdiagnostiskt verktyg:
om somatisering, projektioner och hur vi påverkas av
patienternas reaktioner.
Thomas Hesslow, psykolog och ISTDP-terapeut.ar
Seminarium med avbrott för kaffe 14.45-15.15

18.30 -

Middag på Konserthuset Växjö
Livlig kollegial samvaro i klassisk miljö.

Fredag 12 november
08.30 - 12.00

”To sink or think”: Hur är/blir/förblir man en bra doktor i
framtidens primärvård?
Med deltagarnas egna erfarenheter som utgångspunkt diskuterar vi
oss fram till hur man konkret kan gå till väga. Hur skapar man sig ett
hållbart arbetsliv?
Daniel Bäck, allmänläkare, Växjö.
Avbrott för kaffe under förmiddagen.

12.00 - 12.30

Utvärdering och kursintyg

12.30 -

Avslutande lunch

