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Hvad skaber effektiv efteruddannelse, som i spændingsfeltet mellem personlig udvikling og pligtfordringer sikrer kompetenceudvikling og tilførsel af ny viden til praksis? Uddannelsestemadag 2011 sætter spot
på effektive efteruddannelsesstrategier. Få viden, hør erfaringer og bliv indviet i planer – og deltag i debatten om, hvordan kiropraktorers obligatoriske model for efteruddannelse skal se ud.
Temadagen er for alle med interesse i livslang læring, kompetenceudvikling og (efter)uddannelse. Deltagelse er gratis. Tilmelding på: www.danskkiropraktorforening.dk/uddannelsestemadag

PROGRAM
13.00: Hvorfor temadag om efteruddannelse?
Bestyrelsesmedlem, kiropraktor Rikke Krüger Jensen
Dansk Kiropraktor Forening
Dansk Kiropraktor Forening vil udvikle og afprøve en
model for obligatorisk efteruddannelse af kiropraktorer. Målet er at fremme deltagelse og sikre bedst muligt udbytte. Men også på andre områder inden for
efter- og videreuddannelse har Dansk Kiropraktor
Forening initiativer i gang.
13.15: Kiropraktorers efteruddannelse ude og
hjemme
Efteruddannelseschef, kiropraktor Claus Dam Nielsen
Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik
Oplægget præsenterer først kiropraktorernes efteruddannelsesaktiviteter på Nordisk Institut for Kiropraktik
og Klinisk Biomekanik og ridser aktuelle udfordringer
op. Derefter belyser oplægget erfaringer med obligatoriske modeller for kiropraktorer i Europa. Her præsenteres konkrete eksempler på anvendte metoder til
dokumentation af kompetenceudvikling.
13.45: Strategisk kompetenceudvikling og efteruddannelse
Chefkonsulent, antropolog David Karstensen
Statens Center for Kompetenceudvikling
Hvorfor er kompetenceudvikling andet og mere end
efteruddannelse, hvorfor er det vigtigt at kompetenceudviklingen er strategisk, og hvordan styrker man
effekten af efteruddannelse?
14.15: KAFFE OG KAGE
14.45: Er det nødvendigt med obligatorisk efteruddannelse for tandlæger?
Underdirektør, MPA, tandlæge Ole Thomas Marker
Tandlægeforeningen
I en gennemgang af tandlægernes efteruddannelsesmodel præsenterer oplægget erfaringer med en obligatorisk model og belyser spørgsmålet om, hvorvidt den
er nødvendig for at få tandlæger til at holde deres
viden ajour.

15.05: Sikret efteruddannelse for generalisten
Formand, prak. læge Bodil Johnsen
Efteruddannelsesfonden for almen praksis
Dansk Selskab for Almen Medicin og Praktiserende
Lægers Organisation har udarbejdet et koncept for
sikret efteruddannelse, dvs. et program for livslang
læring, der skal sikre, at praktiserende læger kontinuerligt får opdateret relevant viden. Det er tanken, at
sikret efteruddannelse skal supplere lægernes nuværende tilskudsordning. Oplægget præsenterer konceptet, dets formål og udfordringer.
15.25: Hvad vil de lægevidenskabelige selskaber?
Bestyrelsesmedlem, overlæge Ulla Breth Knudsen
Lægevidenskabelige selskaber
Oplægget vil dokumentere specialernes skøn over
omfang, behov og tanker for efteruddannelse samt
finansiering. Det vil bl.a. komme ind på holdningen til
CME-point og/eller specialisteksamen. Dansk Selskab
for Gynækologi og Obstertik har udført en specialespecifik efteruddannelses-enquette, og oplægget vil også
inddrage de udfordringer, en ”bred” efteruddannelse
bl.a. medfører.
15.45: PAUSE
16.00: Hvad kan der komme fra EU?
Chefkonsulent Pia thor Straten
Styrelsen for International Uddannelse
Som udøvere af et lovreguleret erhverv er kiropraktorer omfattet af EU-direktivet om gensidig anerkendelse
af erhvervskvalifikationer. Kommissionen har i juni
2011 sendt en grønbog med forslag om en modernisering af direktivet i høring i medlemslandene. Hvad
indeholder grønbogen, som kan få betydning for den
gensidige anerkendelse af sundhedsfagliges kompetencer i EU?
16.20: Afrunding og debat: Hvilket udfordringsbillede tegner sig for en obligatorisk model?
Bestyrelsesmedlem, kiropraktor Rikke Krüger Jensen,
Dansk Kiropraktor Forening
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