DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE

ÅRSMØDE 2006
Torsdag den 23. november 2006
Syddansk Universitet

Lægeuddannelsens egnede,
måske egnede og uegnede
– Hvordan identificeres de?
Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for årsmødet i Dansk Selskab for
Medicinsk Uddannelse.
Hvordan udvælger man de ”rigtige” kandidater, når der er nok kandidater at vælge blandt,
som tilfældet er for optagelse på medicinstudiet? Hvad gør man, når udbuddet af egnede
kandidater ikke dækker behovet, som tilfældet er blandt andet for hoved-uddannelsen i
psykiatri? Og hvad gør man ved ”de uegnede”? Er det muligt allerede på studiet at
identificere de personer, der får problemer, når de bliver læger? Og hvad med de læger der
i løbet af deres speciallægeuddannelse ikke lever op til forventningerne – hvad gør vi med
dem? Endelig er der de mange læger, som uproblematisk gennemfører deres uddannelse –
hvad med deres godkendelser undervejs? Hvordan sikrer vi at evalueringerne er
udbytterige både for de uddannelsessøgende og for deres vejledere og ikke bare får
karakter af en rituel procedure?
Dette er nogle af de mange spørgsmål, som vi vil belyse med oplæg og diskussion
på DSMUs årsmøde den 23. november i Odense. Kom og vær med til at diskutere
og blive lidt klogere på de mange problemstillinger!

PROGRAM - ÅRSMØDE 2006
Torsdag den 23. november 2006
kl. 9.30

Registrering og kaffe

kl. 10.00

Velkomst og introduktion til dagens møde v/ formand Berit Eika

kl. 10.15

Hvordan optager vi de ”de rigtige” til lægestudiet – hvilke faktorer
forudsiger succes?
v/ studieadjunkt Lotte O’Neil, Syddansk Universitet

kl. 11.00

Can we detect and act on early signs and symptoms of doctors in
difficulty? v/ professor Elisabet Paice, London Postgraduate Medical
and Dental Education

kl. 12.00

Frokost

kl. 13.00

Frie foredrag og postere
Er du i gang med – eller færdig med et uddannelsesprojekt? Så har du
nu en enestående chance for at præsentere projektet for andre med
interesse i medicinsk uddannelse. Både udviklings-, evaluerings- og
forskningsprojekter er velkomne. Programmet for denne session vil
naturligvis afhænge af jeres bidrag. Som udgangspunkt afsættes 10
minutter per person til mundtlig præsentation.
Tilmeldelse af frie foredrag foregår ved indsendelse af abstract (max. 1 A-4 side) til Pia Birch
- pbi@dadl.dk. Abstract skal være sekretariatet i hænde senest den 9. november 2006. Angiv
hvorvidt du ønsker at præsentere som foredrag eller poster. Bidragsydere vil senest d. 14.
november få tilsendt programmet for sessionen per e-mail.

kl. 14.30

Kaffepause

kl. 15.00

Sideløbende workshops

1. Besværlige uddannelsesforløb – forebyggelse og
handlingsplaner v/ overlæge Deborah Davis og chefkonsulent
Ann-Helen Henriksen, CEKU - Center for klinisk uddannelse

2. Yngre lægers specialevalg v/ projektleder Christina HolmPetersen, DSI Institut for Sundhedsvæsen

3. Evalueringssamtaler – ritual eller læringsværktøj? v/ overlæge,
postgraduat klinisk lektor Axel Malchow-Møller, Region Syd og
professor Knut Aspegren

4. Den gode læge – ifølge lægeløftet v/ filosof Torben E.
Andreasen, Center for sundhed, menneske og kultur, Aarhus
Universitet
kl. 16.30

Let forfriskning og generalforsamling

PRAKTISKE OPLYSNINGER:
Tid:

Torsdag den 23. november 2006

Sted:

Syddansk Universitet, Campustorvet, Lokale U100,
Campusvej 55, 5230 Odense M

Kørselsvejledning:

http://www.sdu.dk/Kort/CampusOdense/
KrakOdense.html

Pris:

Medlemmer (incl. frokost): kr. 500,00
Ikke medlemmer (incl. frokost): kr. 750,00
Studerende: gratis (incl. frokost): gratis

Tilmeldingsfrist:

Torsdag den 9. november 2006

Tilmelding:

Tilmeldingsblanket findes på www.dsmu.dk.
Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens
udløb.

Yderligere
oplysninger:

Yderligere oplysninger om program, abstracts
m.m. kan findes på DSMU´s hjemmeside
www.dsmu.dk

Tilmeldingsblanket
Årsmøde 2006
Torsdag den 23. november 2006
Syddansk Universitet, Campustorvet, Lokale U100, Campusvej 55, 5230 Odense M

Årsmøde 23. november 2006

Sæt kryds

Kode

Medlem (incl. frokost)

Kr. 500,00

11

Ikke medlem (incl. frokost)

Kr. 750,00

12

Studerende (incl. frokost)

Gratis

13

Titel: ______________________

Arb.sted: ______________________

Navn: _____________________________________________________________
Faktureringsadresse: _______________________________________________
__________________________________________________________________
Postnr./by: ________________________________________________________
E-mail: ____________________

Tlf.nr.: ________________________

EAN-nr.: ____________________________________________________
Såfremt du er ansat i offentligt regi, skal du oplyse EAN-nr. til brug for elektronisk
fakturering
Tilmeldingsblanketten skal indsendes senest torsdag den 9. november 2006 til
Fællessekretariatet, att.: Pia Birch, Esplanaden 8C, 3.sal, 1263 København K. Fax nr.
3544 8408.
Faktura fremsendes umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb.
Tilmelding er bindende efter tilmeldingsfristens udløb.
Jeg ønsker at deltage i følgende workshop (skriv på linien under):
___________________________________________________________

Dato: _____________________

Underskrift: __________________________

