Efteruddannelsesspor for praksispersonale
Skab sammenhæng i din efteruddannelse som ansat i almen praksis
Det kan være svært at vælge, hvad der er den bedste efteruddannelse. Det er let at komme til at vælge lidt
tilfældigt. At få sammenhæng i sine efteruddannelsesvalg er for mange en udfordring. Derfor har PLO
Efteruddannelse i samarbejde med HK-privat og Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening nu udviklet to
efteruddannelses-spor, som vi anbefaler at følge, hvis du vil styrke dine kliniske eller administrative
kompetencer. Du kan vælge at følge hele sporet eller tage de dele, du synes er mest relevante for dig. De to
spor består af en række af de eksisterende kurser fra PLO Efteruddannelse, men vi har forsøgt at sætte dem
sammen, så der kan skabes en rød tråd i din kompetenceudvikling.

Det kliniske spor
- styrk visitationen og få styr på de hyppigste undersøgelser i almen praksis.
Det kliniske spor giver dig et bredt kendskab til visitation af patienterne både i telefonen og når patienten
henvender sig ved skranken. Efter kurserne vil du være i stand til at vurdere faresignalerne; hvem skal ses
akut og hvem kan vente. Derudover får du helt konkret viden, og praktiske færdigheder, i at kunne
informere og udføre de hyppigst forekommende undersøgelser i almen praksis.
På det kliniske spor kommer du igennem følgende fire kursusmoduler:
• Den gode visitation - med fokus på patienter med symptomer fra mave/tarm og hjerte/kar
• Visitation af gynækologiske og obstetriske symptomer
• Praktisk laboratoriearbejde for begyndere
• Medicinhåndtering

Det administrative spor
- skab en effektiv praksis i udvikling med styr på kommunikationen
Det administrative spor giver dig en dybere indsigt i de administrative opgaver, der er i almen praksis, så
klinikken kan effektiveres. Derudover vil der i dette spor også være fokus på udviklingen af almen praksis,
trivslen i din praksis samt, hvordan god kommunikation kan opnås i det daglige.
På det administrative spor kommer du igennem følgende tre kursusmoduler:
• Den effektive praksis
• Sekretærens trivsel og udvikling i en travl hverdag
• Kommunikation i praksis

Læs mere om de to spor og kursusmodulerne på www.PLO-E.dk

