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Kære Læge 
 
Du er tilmeldt det obligatoriske Kursus i Pædagogik/Læring (Læringskursus) som bliver afholdt:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Kursets formål 
Sundhedsstyrelsens målbeskrivelse: ”Formålet med kurset i læring er at bibringe lægen de 
redskaber og metoder, der kan anvendes i den kliniske dagligdag og dermed understøtte lægens 
muligheder for at erhverve og vise en akademisk tilgang til videnssøgning og vidensdeling” 
 
Vi forventer 
Høj deltageraktivitet på kurset som bygger på erfaringsudveksling mellem dig og dine kolleger. 
Kurset er et internatkursus, hvor erfaringsudveksling også foregår i pauserne samt om aftenen. Det 
er derfor vigtigt, at du overnatter på kursusstedet, selvom du måske bor i nærheden.  
 
Din forberedelse 
Forud for kurset skal du forberede en mundtlig præsentation af 5 minutters varighed af et selvvalgt 
emne. Det kan være et fagligt emne, men det behøver det ikke at være.  
Det er vigtigt, at du vælger et emne, du er tryg ved, da fokus er din præsentationsteknik, som vi 
giver feedback på. Vi forventer at du præsenterer dit emne på kurset. Du kan have din præsentation 
med på et USB stik.  
 
Endvidere må du gerne have tænkt over en oplevelse – en signifikant hændelse – fra det daglige 
arbejde, som har fyldt, og som du er villig til at dele med de andre kursister. Formålet er at dele de 
svære oplevelser, drage læring ud af potentielt svære situationer og blive klædt bedre på til at tackle 
svære situationer for os selv og kolleger fremadrettet. 
 
 

Sted:        Hotel Comwell Kolding   
        Skovbrynet 1, 6000 Kolding 
  https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kolding 
         Fri parkering – husk at registrere din bil på skærmen i forhallen. 
 
Dato/tidspunkt:  Dato for kurset fremgår af ”min side” i http://www.rsd.plan2learn.dk 

  Du skal møde kl. 8.30 den første dag.  
  Kurset bliver afholdt som internat med overnatning på Comwell. 

 

Program: Program er vedlagt 
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Om kursusstedet 
Vi kommer til at bruge omgivelserne, så tag tøj med der passer til vejrudsigt og årstid.  
 
Hvis du i din fritid har brug for fysisk aktivitet, er der en pool på hotellet. Desuden ligger hotellet 
lige ved siden af den smukke Marielund skov med rig mulighed for gåture, løbeture og 
mountainbike. 
 
Hvis du har behov for specialkost, bedes du give besked om dette til Comwell nogle dage før 
kurset. (https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kolding) 
 
 
Samtykke 
Du har tilmeldt dig den Kliniske Basisuddannelse, og dermed dette kursus.  
Dit navn, din adresse og dit telefonnummer bliver videregivet til Hotel Comwell, Kolding, for at 
registrere dit kursusophold. Disse almindelige personoplysninger bliver videregivet, opbevaret og 
behandlet fortroligt og sikkert i henhold til Persondatalovgivningen. 
 
 
Afbud eller kortere fravær 
Kurset er obligatorisk i din kliniske basisuddannelse og datoen kan ikke ændres. 
Din kursusdeltagelse bliver godkendt, under forudsætning af, at et eventuelt fravær er mindre end 
10 % af den programsatte kursustid. 
 
Hvis du bliver syg, skal du melde afbud til mig på tlf. 2177 8827. 
 
 
Vi glæder os til at se dig, og ønsker dig et rigtig godt kursus. 
 
Med venlig hilsen  
Hanne Lykke Kristensen 
 
 
Lærings- og Forskningshuset 
Sygehus Sønderjylland 
Kresten Philipsens Vej 15 F 
6200 Aabenraa  
Tlf.: 2177 8827 
E-mail: LFH@rsyd.DK 


