Kursus: Narrativ medicin for uddannelseslæger i
Region Midtjylland
Et kursus til dig som savner at gå mere i dybden med de humanistiske sider af lægegerningen og som gerne vil
kvalificere dine kompetencer inden for rollen som kommunikator og professionel.
På kurset dykker vi ned i fortællinger skrevet om og af læger og patienter. Disse vil danne et afsæt for at reflektere
over ens rolle og identitet som læge. Vi vil arbejde med øvelser, såsom læsning og analyse af skønlitteratur, refleksiv
skrivning, shared reading, som alle frisætter kreativitet og bidrager til nye forståelsesrammer for ens egen rolle i
mødet med patienter, pårørende og kolleger.
Kursets undervisere vil være en tværfaglig gruppe af læger og humanister, der alle har solid erfaring med området.
Kursets varighed: 8 gange fra 19. september – 15. december 2021. Se kursusplan nedenfor.
Kursusplan
Søndag 19. september:
Onsdag 29. september:
Onsdag 13. oktober:
Onsdag 27. oktober:
Søndag 7. november:
Onsdag 17. november:
Onsdag 1. december:
Onsdag d. 15. december:

kl. 10.00-14.00
kl. 17.00-19.30
kl. 17.00-19-30
kl. 17.00-19-30
kl. 10.00-14.00
kl. 17.00-19.30
kl. 17.00-19.30
kl. 17.00-19-30

Søndage afholdes kurset på Aros Aarhus Kunstmuseum Sunset Lounge niveau 9., Aros Alle 2, 8000 Aarhus C
Onsdage afholdes kurset på Aarhus Universitet, Mødelokale 1, Konferencecenteret, Fredrik Nielsens Vej, 8000
Aarhus C
Max deltagerantal 18.
Kurset er gratis (inkl. let forplejning).
Kurset afholdes under bevilling af Region Midtjylland.
Kursets arrangører:
Jane Ege Møller, Ph.d., Lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Nina Haugbølle Bjerre Andersen, 1. reservelæge i hoveduddannelse i onkologi, Aarhus Universitetshospital
Lise Gormsen Ph.d., Cand.med., MHH, uddannelsesansvarlig overlæge, Funktionelle lidelser, Aarhus
Universitetshospital, og Klinisk lektor, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Carsten Stage, Ph.d., Lektor, Institut for Kommunikation og Kultur – Nordisk Sprog og Litteratur, Aarhus Universitet
Ønsker du mere information, så skriv eller ring til kontaktperson Jane Ege Møller; e-mail jane@clin.au.dk eller tlf.
22912977.
Tilmelding senest d. 23. august 2021, dog vil pladserne blive fordelt efter først til mølle-princippet. Tilmelding på
https://tilmeld.events/narrativmedicin/conference.
Narrativ medicin – hvad er det?
Narrativ medicin ser på fortællinger i lægevidenskabens og sygdommenes verden. Det er patientens fortælling om sin
sygdom; det er lægens fortælling om sit eget virke – og det er, hvad der sker i mødet mellem dem. Når man tilgår
læge-patientmødet som en fortælling, åbnes nye muligheder for erkendelse af den menneskelige oplevelse, både fra
patientens og lægens perspektiv. Opbyggelsen af narrative kompetencer kan give læger en mere nuanceret forståelse
af de patientfortællinger, de møder, så de bedre kan forstå og hjælpe patienter. Derudover kan narrativer bruges som
udviklingsværktøjer blandt læger til bl.a. at modvirke kriser, udbrændthed og mistrivsel. Styrkelsen af de narrative
kompetencer har altså både et medicinsk rationale (at skabe mere effektive patientmøder og diagnoser) samt et
psykosocialt rationale (at skabe øget tilfredshed blandt patienter og trivsel blandt læger).

