Det generelle kursus i akut kommunikation, behandling og transport
KBU-læger, Uddannelsesregion Nord, Region Nordjylland

Om kurset

Kursets forløb

”Det generelle kursus i akut kommunikation, behandling og transport” – i daglig
tale ”akutkurset” – er et obligatorisk kursus
for alle KBU-læger. Kurset har til formål at
understøtte den enkelte læge til at kunne
agere i akutte situationer på hospital og i
almen praksis.
Kurset tager sit udgangspunkt i de syv lægeroller, hvor særligt lægerollerne den medicinske ekspert, kommunikatoren, samarbejderen, lederen og den professionelle
læge bliver bearbejdet.

Før kurset skal KBU-lægen:
Det forventes, at basislægen sætter sig ind
i det tilsendte materiale, samt orienterer sig
i målbeskrivelsen for den kliniske basisuddannelse.

KBU-lægen skal på kurset erhverve og demonstrere kompetencer til at foretage genoplivning, modtage den akut syge medicinske og kirurgiske patient, samt ledsage og
klargøre patienter på transport.
50% af kurset er tilegnet kommunikation
og der lægges stor vægt på de ikke-tekniske færdigheder. Der er dermed stor fokus
på KBU-lægens muligheder og evne til at
erhverve kompetencer og demonstrere
færdigheder indenfor kommunikation og
samarbejde, samt lederrollen indenfor relevante behandlingsteams.

På kurset arbejder vi med:
De to moduler er fordelt således:
 Dag 1: Genoplivning
 Dag 2: Akut medicin
 Dag 3: Akut kirurgi
 Dag 4: Inter/intrahospital transport
På kurset arbejdes der primært med simulationstræning understøttet af færdighedstræning og kortere oplæg.
Der arbejdes målrettet med begreber som
ALS, ABCDE, ISBAR, closed loops, ACCEPT
og til en vis grad ATLS.
Efter kurset opfordres KBU-lægen til:
Basislægen opfordres til målrettet at arbejde videre med ovenstående begreber.
Basislægen kan gå selvstændigt i vagt efter
tilfredsstillende at have gennemført 1. modul

Mål
På kurset vil basislægen blive kompetencevurderet på kompetencerne ”Foretage genoplivning” og ”Forberede og varetage intrahospital transport”. Et godkendt kursus
betyder således at basislægen kan varetage
disse funktioner. De godkendte kompetencer overføres til logbogen.
Praktisk information
Kurset er eksternatkursus fordelt på to moduler á to dage. Modulerne ligger i henholdsvis 1. og 2. måned af basisuddannelsen. For yderligere oplysning henvises til
www.videreuddannelse-nord.dk
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Det generelle kursus i akut kommunikation, behandling og transport
Din rolle som hovedvejleder
Allerede mellem akutkursets to moduler – og i særdeleshed efter endt kursus - kan du som
hovedvejleder sammen med basislægen lægge en plan for basislægens videre kompetenceudvikling. På kurset er vi inde over flere kompetencer og du og basislægen kan sammen klarlægge, hvor udfordringerne ligger. Dette kan med fordel ligge til grund for udarbejdelsen af
basislægens uddannelsesplan.
Som hovedvejleder kan du hjælpe basislægen på vej ved at fastholde ham/hende i brugen af
de algoritmer og begreber, der bruges på kurset. Dette kan du gøre ved dels selv at benytte
dig af algoritmerne og tale dem igennem med basislægen og dels ved at give basislægen rum
til selv at gennemgå algoritmerne – også i situationer, der ikke er akutte.
Du kan ligeledes hjælpe basislægen ved at gøre opmærksom på de lokale retningslinjer, der
gælder på jeres ansættelsessted.
Basislægens egene tanker og spørgsmål med henblik på transfer mellem kursus og klinik
(planlægning og opfølgning):
http://www.rm.dk/om-os/organisation/center-for-e-laering/kurser/e-laeringskurser/dgf
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