Case baseret diskussion
EPA / emne: Systemisk behandling (EPA 20)
Uddannelseslæge:
Bedømt af:
Dato:
Under den case-baserede diskussion skal den uddannelsessøgende vurderes mhp. forståelse for nedenstående punkter
relevant for den aktuelle problemstilling. CBD'en munder ud i en formativ feedback, som skal hjælpe med yderligere at
kompetenceudvikle uddannelseslægen. Denne CBD kan ved gentagen anvendelse bruges til en afsluttende summativ
feedback og godkendelse af kompetencen. Der er anvendt rød-gul-grøn taxonomi til inddeling af læringsniveau. For
yderligere oplysninger om kompetencevurderingsmetoden henvises til målbeskrivelsen.
Hvis den nævnte kompetence ikke er relevant i den aktuelle situation, afkrydses feltet IR for ikke relevant.
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Anvende viden om medicinsk behandling fra vejledninger, instrukser og lærebøger
mhp. at tilrettelægge en relevant behandlingsplan (se venligst EPA 20)
Tilrettelægge et forløb for en patient, der skal i biologisk terapi og herved vise sin
viden om de forskellige grupper af biologisk terapi under hensyntagen til patientens
sygdom og hvordan denne behandling konkret anvendes til patienten
Fremstille sit kendskab til Medicinerrådets vejledninger for dyr sygehusmedicin og
inddrage det relevant i forhold til casen
Kunne informere patienten om virkning, bivirkninger og andre forholdsregler og
sikre at alle dele er indeholdt i den information, som patienten modtager for den
konkrete systemiske behandling, inklusiv hvordan vil lægen sikre sig, at patienten har
forstået den relevante information.
Tolke og håndtere forprøver samt ordinere og dosere behandlingen
Redegøre for brugen af evt. kvalitetsdatabaser
Fremstille relevant handleplan for opfølgning inklusive blodprøver, klinisk vurdering
og evt. andre undersøgelser ved den valgte systemiske behandling inklusive
stillingtagen til evt. ændringer eller ophør af behandlingen
Reflektere over hvordan patientens adhærence til behandlingen og opfølgning sikres
bedst muligt
Kommentarer og feedback der kan arbejdes videre med

Udfyldes af 1 eller flere bedømmere. Hvordan dette foregår i praksis aftales lokalt.
Opbevares efterfølgende af den uddannelsessøgende læge. Kan uploades til logbog.net. Hvis ikke det uploades
medbringes det til vejledersamtale mhp. brug ved gennemgang/dokumentation af den enkelte EPA.
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