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Lidt info om kurset 

Kurset er et obligatorisk 4 dages kursus, der 

gennemføres i løbet af de første to måneder 

af den kliniske basisuddannelse.  

Kurset er opbygget i to moduler á to dage 

som simulationsundervisning/-træning. 

Der tages udgangspunkt i de syv lægeroller; 

særligt i rollerne professionel, kommunika-

tor, samarbejder og leder/administrator/ 

organisator.  

 

Formål 

At understøtte lægens muligheder for at 

 erhverve sig kompetencer til at  

foretage genoplivning svarende til 

intermediært niveau samt at kunne 

modtage den akut syge patient og 

initiere relevant behandling 

 

 erhverve og demonstrere, at han/ 

hun kan kommunikere med patien-

ter, pårørende, kolleger og andre 

samarbejdspartnere 

 

Desuden at  

 lægen bliver i stand til at agere i 

dagligdagen på en hospitalsafdeling, 

særligt med fokus på rollen som 

medicinsk ekspert.  

 

Der arbejdes på kurset bl.a. med ABCDE, 

ISBAR, closed loops og ACCEPT. 

Basislægen kompetencevurderes i at "Fore-

tage genoplivning" og "Forberede og vare-

tage intrahospital transport", før kurset 

godkendes i logbog. 

Tilmelding sker automatisk. Læs mere om 

kurset på www.rm.plan2learn.dk 

   

 

 

Før, Under og efter kurset 

Før kurset  

Basislægen opfordres til at hente Logbog.net 

App´en som støtteværktøj til basisforløbet.  

Det forventes at basislægen har læst målbe-

skrivelsen for den kliniske basisuddannelse 

samt orienterer sig i kursusmaterialet i 

Plan2learn. 

 

På kurset  

Der arbejdes gennem cases/simulation med 

at koble teorien til praktiske handlinger, som 

er nødvendige for at kunne agere som læge.  

Basislægen vurderes på sine handlinger, 

kommunikation og samarbejde med patient 

og kolleger, lederrollen inden for relevante 

behandlingsteams samt refleksioner over 

egne handlinger i de enkelte cases. Der  

lægges vægt på ikke-tekniske færdigheder. 

 

Indholdet på dagene er: 

Dag 1 Genoplivning 

Dag 2 Akut medicin 

Dag 3 Akut kirurgi 

Dag 4 Inter-/intrahospital transport  

 

Efter kurset  

Basislægen opfordres til at anvende det  

lærte samt drøfte, hvad der var svært under 

kurset, og som kan trænes i egen afdeling.  

 

Før 

40 %

Under 

20 %

Efter

40 %

https://rm.plan2learn.dk/dl.aspx?xmg=13a4117b-f630-4889-9f77-56f41a39348e&r=KursusValg.aspx?id=291


 

Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland 

Kursuskoordinator; Rikke Jeppesen, tlf. 2499 5472, rikke.jeppesen@rm.dk 

Konsulent; Rikke Willemoes, tlf. 2066 0988, Rikke.Willemoes@stab.rm.dk 

Kursus i akut kommunikation, behandling og transport 
 

Til hovedvejleder/tutorlæge og uddannelsesansvarlig overlæge 
 

Som hovedvejleder/tutorlæge/UAO kan du hjælpe basislægen med at lægge en plan for, hvor-

dan han/hun kan arbejde med redskaberne og afprøve del-elementer fra kurset – både mellem 

kursusmodulerne og efter endt kursus.  

 

Du kan forvente, at basislægen efter endt kursus kan foretage initiel hjertestop behandling 

svarende til intermediært niveau samt klargøre til og gennemføre inter-/intrahospital transport 

af ikke-kompliceret patient. Desuden har basislægen opnået forudsætninger for at kunne  

agere i andre akutte situationer.  

 

Det er vigtigt, at du sammen med basislægen taler om, hvad der var udfordrende på kurset, 

så lægen støttes og bedrer sine muligheder for, at de nye færdigheder kommer i anvendelse. 

Desuden kan du hjælpe basislægen godt på vej ved at fastholde ham/hende i den struktur, der 

er trænet på kurset (se også modsatte side). 

 

Uddannelseslægen 

   

 

 

                                                         

Min egen forberedelse og opfølgning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ønsker til hovedvejleder/tutorlæge ift. 

transfer mellem kursus og klinik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


