Inbjudan till Handledarkurs
Handledarkursens syfte är att ge reell och formell kompetens för att självständigt kunna handleda AToch ST-läkare i allmänmedicin. Är du intresserad av att handleda eller har en pågående handledning
av AT eller ST är du välkommen att anmäla dig. Det är obligatoriskt att ha gått handledarkurs för att få
handleda ST-läkare. Deltagarantalet är begränsat till 25.
Målgrupp

Specialister i allmänmedicin

Syfte

Syftet med kursen är att ge bra redskap och kunskap för att kunna handleda AT och ST.

Innehåll

Kursen innehåller träning i kompetensvärdering bland annat med video och
medsittning som redskap. En del av tiden kommer att ägnas åt gruppdiskussioner
utifrån aktuella handledningsproblem. Information om vetenskapligt arbete i ST.

Kursansvariga Rikard Viberg och Luisa Escuder Miquel, studierektorer, APC
Lärandemål Efter genomgången kurs ska deltagaren:
 ha kunskap om målbeskrivningar och föreskrifter för AT och ST
 ha kunskap om kravspecifikationen och veta vilket ansvar handledaren har för ST i SLL
 kunna stödja ST-läkaren i planering och genomförande av en självstyrd, resultatorienterad
kompetensutveckling
 ha kännedom om metoder för värdering av ST och AT:s konsultationsförmåga
 kunna utforma ett handledarutlåtande
 kunna förmedla ett patientcentrerat arbetssätt
 i handledning kunna förmedla ett allmänmedicinskt förhållningssätt som bygger på
etiska principer
 kunna värdera och ge konstruktiv kritik på en konsultation med medsittning eller video
som redskap
 ha insikt om värdet av Mitt-i-ST och specialistexamen som kompetensvärdering
Examination Aktivt deltagande i storgruppsdiskussioner, smågruppsdiskussioner, grupparbeten och
redovisning av grupparbeten. Aktivt deltagande vid videoinspelningar och
videouppspelningar. Godkänt moment vid videoinspelning (att kunna ge och ta feedback) .
Godkänt handledarutlåtande.
Plats

Vår Gård, Saltsjöbaden

Tid

19-21 mars samt 9 april (närvaro alla fyra dagar krävs)

Arrangör

Akademiskt Primärvårdscentrum

Anmälan

Anmäl Dig här:
Klicka här, så kommer du till inbjudan
Anmälan är bindande. Sista anmälningsdag är 10 februari. Eventuell avanmälan
måste ske senast 13/2, annars debiteras kursavgiften, även om du inte kan gå.

Kostnad

14 800 kr (kost och logi på Vår Gård ingår)

Mer info

Eventuella frågor angående kursen skickas till carina.ev.andersson@sll.se.

Välkommen!

www.akademisktprimärvårdscentrum.se

Program handledarkurs våren 2018
Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden
Måndag 19 mars
08:45-09.45
09.45-10.15
10.15-11.45
11.45-13.10
13.10-14.10
14.15-15.15
15.15-15.45
15.45-17.15
17.15
18.00

Introduktion och kursmål
Kaffe
Handledning i praktiken
Lunch och parpromenad
ST-resan
AT + vad händer med AT i framtiden?
Kaffe
Om kommunikation
Incheckning
Middag

Louise Eggimann
Anna Källkvist
Rikard Viberg
Marie-Louise Zeisig

Tisdag 20 mars
08:00-08:30 Aktörer i Stockholm.
Luisa Escuder Miquel
08:30-10.00 Målbeskrivningen
Rikard Viberg
10.00-10.30 Målbeskrivningen i praktiken
Gruppdiskussion RV LEM
(delmål a2, b2, c6, c8 och c11)
10:30-11.00 Kaffe
11.00-11:30 Fortsättning Målbeskrivningen i praktiken
(delmål a2, b2, c6, c8 och c11)
11:30-12:30 Vetenskapligt arbete för ST
Rikard Viberg Luisa Escuder
12.30-13.30 Lunch
13.30-14.00 Kravspecifikation
Luisa Escuder Miquel
14.00-15.00 ST-Forums hemsidan + ST-Forum
Luisa Escuder Miquel
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.00 Handledarutlåtande*
Luisa Escuder Miquel
16.00-17.00 Bedömningsmetoder
Luisa Escuder Miquel
18.00

Middag

Förbered till morgondagen: ett lämpligt patientfall för videoinspelning

www.akademisktprimärvårdscentrum.se

Program handledarkurs hösten 2018
Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden
Onsdag 21 mars
08.00-08:30
08.30-09.30
09.30-10.30
10.30-11.00
11.00-13.00
13.00-14.00
14.00-15.30
15.30-16.00
16.00-16.30

Feedback

Handledarvideo och skattningsskalor Rikard Viberg
MSF
Thomas Marmolin
Video och att ge återkoppling
Thomas Marmolin
Kaffe
Videoinspelning/uppspelning i grupper
Lunch
Uppspelning av video i grupper
Kaffe
Sammanfattning av video

Plats: Vår Gård, Saltsjöbaden
Till sista dagen:
 * Skriv ett handledarutlåtande och ta med en utskrift
 Tänk ut ett handledningsproblem du har upplevt och ta upp i gruppdiskussion

Måndag 9 april
08.45-10.00
10.00-10.30
10.30-11.30
11.30-12.30
12.30-14.00
14.00-15.30
15.30-15.45
15.45-16.00

Etiskt perspektiv på handledning
Kaffe
Forts. Etiskt perspektiv på handledning
Lunch
Problemfall
Handledning på handledning
Kaffe
Utvärdering och diplomutdelning

Rolf Ahlzén
Rolf Ahlzén
RV samt gruppdiskussion
Gruppdiskussion

www.akademisktprimärvårdscentrum.se

