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Formål:
At øge den uddannelsessøgendes teoretiske viden om de undersøgelsesmetoder, som læger i
introduktionsstilling anvender i dagligdagen. Sekundært vil undersøgelser/metoder/kompetencer, som
er omfattet af introduktionsuddannelsen, men som nødvendigvis ikke udføres på alle afdelinger blive
gennemgået.
Indhold:
Kurset fokuserer på en basal forståelse af den underliggende teori og forståelsesmæssige
nøglepunkter i fortolkningen af de kliniske undersøgelser. Selve den praktiske udførelse behandles
summarisk, da dette må formodes lært i afdelingerne.
Kursusprogram:
Se vedhæftede.
Målgruppe:
Kurset er primært rettet mod læger i igangværende introduktionsstilling i Klinisk Fysiologi og
Nuklearmedicin. Yderligere kan læger ansat i uklassificerede stillinger, ph.d.-studerende og personer
fra andre specialer eller faggrupper med relevant baggrund deltage i kurset.
Tid og sted:
12.11.2020 kl. 8.15 – 15.30
13.11.2020 kl. 8.15 – 14:45
Grundet COVID19 har vi valgt at afholde kurset i et nyt online format. Deltagelse sker via et krypteret
link til Zoom, som hostes af Aarhus Universitet. Linket tilgås via browser (Google Chrome anbefales),
som giver adgang til det møderum, hvori kurset afholdes. Installation af program/app er ikke
nødvendig.
Andre forhold:
Kurset, som i år er gratis, afholdes i regi af DSKFNM og YNK med Anne Haarh Mellergaard Eriksen og
Mads Radmer Jensen som kursusledere.
Indholdet består i katedrale oplæg, der veksler mellem grundlæggende teori og klinisk praksis
suppleret med illustrative cases. Deltageraktiverende undervisning er desværre ikke muligt i samme
grad som tidligere grundet online formatet, men der vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Der udstedes kursusbevis efter gennemført kursus.
Den danske lærebog ’Klinisk Nuklearmedicin’ kan anvendes som kursuslitteratur ligesom det kan være
fordelagtigt at orientere sig i lokale vejledninger, retningslinjer m.m.
Zoom og mødedisciplin:
Online møder kan nemt blive en rodet affære, selvom mødefunktionen i Zoom er meget intuitiv. Det er
derfor vigtigt, at der kun er én person, der taler ad gangen, og dette vil som udgangspunkt være en
kursusleder eller en underviser. Ydermere kan kvaliteten af lyd- og video blive dårlig, hvis mange deler
lyd og billeder samtidig. Derfor skal kursister som udgangspunkt inaktivere deling af både mikrofon og
kamera. Spørgsmål er meget velkomne, og kan skrives i mødets chat funktion, som kursuslederne
holder øje med. Vi opfordrer til at kursister fra samme afdeling sidder sammen fx i et ledigt
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mødelokale eller konferencerum frem for at sidde alene. Det hjælper med koncentrationen, - er
hyggeligere og giver mulighed for intern diskussion i pauserne.
Tilmelding:
Tilmelding sker via e-mail til enten anmell@rm.dk eller mads.radmer.jensen@regionh.dk. Seneste
tilmeldingsfrist er 10-11-2020. Link til Zoom møderum udsendes 11-12-2020 via e-mail.

