25.-27.1.2023
Lääkäripäivien ohjelmaehdotukset
Hyvä kollega!
Lääkäripäivien suunnittelu on aloitettu. Kutsumme lääkäriyhdistyksiä, alaosastoja ja
Lääkäriliiton erityispätevyysohjelmien vastaavia yhteistyöhön, jotta saamme koottua
korkeatasoisen, ajankohtaisen ja mielenkiintoisen ohjelman.
Lääkäripäivät järjestetään vuonna 2023 viikolla 4: keskiviikosta perjantaihin 25.-27.1.2023
hybridinä. Tarkempi toteutus selviää myöhemmin. Kurssit on hyvä suunnitella sekä
virtuaaliseen että lähitapahtumaan sopivaksi.
Lääkäripäivät tavoittaa erityisesti yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoislääkäreitä
sekä erikoistuvia. Toivomme ohjelmaa mm. yleislääketieteestä, työterveydenhuollosta,
lääkärijohtajille ja esimiehille sopivasta koulutuksesta, yleisistä, kaikkia lääkäreitä
koskevista aiheista sekä etiikasta, pedagogiikasta, hallinnosta. Kaikki erikoisalojen
ajankohtaiset aiheet ovat tervetulleita ja ehdotusten soveltuvuus em. kohderyhmille sekä
teemakokonaisuuksiin on hyvä huomioida valmistelussa.
Tapahtuman teemana on ”Vaikeuksista voimaa” ja se näkyy etenkin oheisohjelmassa.
”Teema sopii monitasoisesti niin sodanjälkeiseen kuin soteuudistuksen jälkeiseen
ajatteluun, henkilökohtaisista vaikeuksista kollektiivisiin, kuten pandemian jälkeiseen
aikaan hoitovelkoine, koulutusvajeineen. Teeman alla voidaan käsitellä mm. kasvavia
mielenterveysongelmia, sodan aiheuttamia traumoja, ensihoitoa kuin hallinnollisempiakin
asioita.”
Ohjelmaehdotus voi olla:
•

•

Kurssi. Kurssien kesto voi vaihdella 1,5 tunnista koko päivään. Myös
pienryhmäkurssien kesto voi vaihdella, ja ne voidaan toteuttaa myös
Messukeskuksen ulkopuolella. Myös aiempien vuosien parhaita
kursseja voidaan uusia.
Debatti: Toivomme aiheita, jotka herättävät keskustelua, ristiriitaisiakin
mielipiteitä ja tunteita. Debatin kesto on 1 tunti.

Haluamme panostaa pedagogisesti vaikuttaviin kursseihin.
• Kiinnitämme huomiota siihen, että ehdotuksessa kuvataan selkeästi
koulutuksen osaamistavoitteet (haluttu muutos kurssiosallistujien
osaamisessa tai toiminnassa) sekä tavoitteita tukevat
oppimismenetelmät ja kouluttajat.

•
•
•
•
•
•

Pyydämme määrittelemään kurssin kohderyhmän. Kuka siitä erityisesti
hyötyy?
Toivomme, että kurssilla on napakka ja iskevä nimi.
Osallistujat arvostavat käytännönläheistä otetta ja potilastapauksia
Kursseilla on mahdollisuus käyttää aktivoivia oppimismenetelmiä kuten
älylaitteilla suoritettavia äänestyksiä.
Toivomme, että kurssin toteuttaja viestii aktiivisesti kurssista ja liittää
ohjelmaehdotukseen ideoita omasta osuudestaan sen
ennakkomarkkinoinnissa.
Edelliseen kurssitarjontaan pääsee tutustumaan linkistä
https://laakaripaivat.fi/2022/kurssit/

Ehdotukset pyydämme toimittamaan 1.4. – 30.4.2022:
Ilmoittaudu ohjelman ehdottajaksi:
https://registration.contio.fi/laakariliitto/Registration/Login?id=1181-Laakari2023-337
Kirjauduttuasi yllämainitussa osoitteessa saat sähköpostiisi linkin luennoitsijaportaaliin,
johon voit tehdä ohjelmaehdotuksia. Säilytä sähköpostissa saamasi linkki mahdollisia
muokkauksia varten.

HUOM. 30.4.2022 jälkeen ehdotuksia ei voi enää jättää.
Lisätietoja:
Clas-Göran af Björkesten
clas-goran.af.bjorkesten(at)hus.fi
(vaihda (at) @-merkkiin)
Lääkäripäivien ohjelmaryhmän puheenjohtaja
Maija Pystynen
maija.pystynen(at)kerava.fi
(vaihda (at) @-merkkiin)
Lääkäripäivien ohjelmaryhmän varapuheenjohtaja

