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LÆGEDAGE 

 

PRAKTISERENDE  

LÆGERS ORGANISATION 

 

DANSK SELSKAB  

FOR ALMEN MEDICIN 

SEKRETARIAT 
 
KRISTIANIAGADE 12 
2100 KØBENHAVN Ø 
 
TLF + 45 35 44 84 16 
 
laegedage@dadl.dk 

Til KBU’ere og introlæger 

      

Den 24. august 2016 

 

Har du lyst til at deltage i Lægedage? 

Lægedage er de praktiserende lægers årlige uddannelseskonference, tilrettelagt for læger af læger. 

Det er mødestedet, hvor praktiserende læger deltager, nogle hvert år, andre hvert andet år. 

Størstedelen af FYAM'erne deltager også – faktisk udgør yngre læger 25 % af de deltagende læger.  

 

Hvis du er KBU- eller introlæge, er der et helt særligt tilbud til dig. Vi vil gerne introducere dig til 

den praktiserende læges dagligdag både fagligt og menneskeligt. Lægedage giver et levende indtryk 

af bredden af vores speciale, almen medicin.  

 

Du kan deltage én dag enten tirsdag den 15. nov. eller onsdag den 16. nov. for 450 kr. i stedet for 

fuld pris på 2.500 kr. Beløbet dækker forplejning og gratis kursusdeltagelse. Lægedage, afholdes i 

Bella Center, København den 14. – 18. november 2016. 

 

Der afvikles 125 kurser på fem dage. Du kan selv vælge dit kursusprogram. Tirsdag den 15. nov. er 

der planlagt et særligt kursus for yngre læger, der overvejer specialet i almen medicin: Derfor skal 

du være praktiserende læge. Der er rigtig mange kurser at vælge mellem: Cancer diagnostik i 

almen praksis, Hudens tumorer – diagnostik og behandling, Problemløsende terapi, Astma hos børn 

og unge, Livstilsintervention, god klinisk praksis – for blot at nævne et par eksempler. Desuden er 

der en række færdighedsværksteder, hvor du kan få instruktion og vejledning i fx blokader, 

mikroskopi, gynækologi og småkirurgi.  

 

Kursuskataloget for Lægedage 2016 kan ses på www.plo-e.dk. Du skal bruge tilmeldingslinket, der 

ligger på forsiden.   

 

Tilmeldingsfrist 

Der er tilmeldingsfrist 1. november 2016.  

 

Betaling foregår nu elektronisk 

For at spare administration og porto har vi indført elektronisk tilmelding og betaling. Hav derfor 

betalingskort klar, når du tilmelder dig. Der kan betales med Visa/Dankort og MasterCard. 

Faktura/kvittering bliver efterfølgende sendt til den mail, du har oplyst ved din tilmelding.   

 

Hjertelig velkommen! 

 

 

Med venlig hilsen 

 
 

 

 
 
Birgitte Riis Møller 
Alment praktiserende læge 
Formand for Styregruppen for Lægedage 
PLO - DSAM 

http://www.plo-e.dk/

