Formandsberetning – DSMU – 2007
For et år siden:
I min forrige formandsberetning beskrev jeg DSMU som et selskab, der stod ved en skillevej efter
en knap 10-årig ”barndomsperiode”, hvor alle havde været begejstrede alene fordi ”barnet” var til.
Jeg skitserede også en række dilemaer, som selskabet stod over for og som omfattede:
o præ- kontra postgraduat uddannelse
o uddannelsesteoretikerne kontra uddannelsespraktikerne
o de tre søjler og det lokale kontra det globale.
Jeg foreslog, at bestyrelsen i sin næste periode skulle arbejde for at:
o Selskabet fik en klarere profil og forholdt sig til de skitserede dilemmaer
o Det nationale uformelle samarbejde blev udviklet til et nordisk samarbejde
o Blive bedre til at lave målrettede aktiviteter ved at kende medlemsskaren – både den
eksisterende og den potentielle – bedre.
o Lave arrangementer med kvalitetsmæssig tyngde.
o se på muligheden for at etablere arbejdsgrupper, der mellem møderne kan lave
dybdegående medicinsk, pædagogiske aktiviteter, for eksempel analyser af relevante
uddannelsesmæssige problemstillinger.
o Spørge os selv, om tiden er inde til, at DSMU også ser sig selv som en uddannelsespolitisk
aktør.

Bestyrelsesarbejdet:
Inden jeg vender tilbage til resultatet af bestyrelsens arbejde, vil jeg kort beskrive rammerne for
bestyrelsens arbejde. Ved generalforsamlingen i november 2006 valgte de 12 fremmødte
stemmeberettigede 3 nye ordinære medlemmer (alle in absentia og alle fra region øst) og to
suppleanter (fra henholdsvis region midt og syd). Da bestyrelsen således hovedsageligt kom til at
bestå af medlemmer fra region øst, blev alle bestyrelsesmøder henlagt til Lægeforeningens lokaler
på Østerbro. Samtidig blev det besluttet, at selskabets sekretær Linda Edslev skulle deltage i alle
møder og være referent. Dette har betydet en professionalisering af bestyrelsesarbejdet og Linda har
på mange områder kunne bidrage med sin sekretærerfaring fra andre videnskabelige selskaber.
Bestyrelsen begyndte sin periode med en gennemgang af de enkelte bestyrelsesmedlemmers
visioner ved at medlemmerne redegjorde for deres ideer og synspunkter for selskabets videre
arbejde. Det viste sig, at bestyrelsen ønskede at optimere det tværfaglige og politiske arbejde i
forbindelse med den medicinske uddannelse, mens de mere faglige emner blev set som elementer
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på tema-dage og lignende. Der var enighed om at indflydelse/placering i forhold til kommune- og
regionsammenlægningen skulle prioriteres højt. Målrettet samarbejde med de andre selskabers og
de uddannelsesansvarlige på afdelinger var også et punkt som blev vægtet i det kommende arbejde.

Og hvad er der så sket?
1. DSMU fik i foråret 2007 en henvendelse fra den engelske søsterorganisation ASME om at gå
sammen om en minikonference i Danmark for danske og engelske personer med speciel
interesse for uddannelse. Hermed får selskabet en mulighed for at tilgodese de såkaldte
”uddannelsesteoretikere”. Ved at lave et arrangement, som er målrettet denne gruppe håber vi
på, at opkvalificeringen af denne gruppe også vil komme ”uddannelsespraktikerne” til gode. Der
er nedsat en arbejdsgruppe til at tage vare på arrangementet, der er programsat til 4.-6. juni
2008.
2. DSMU har i efteråret 2007 afviklet to arrangementer i fællesskab med andre organisationer,
henholdsvis en dagskonference den 26. september om ”Blinde pletter i lægeuddannelse”
sammen med Lægeforeningen og en debatcafe den 29. september om ”Lægen som helbreder –
den 8. lægerolle” sammen med studenterorganisationen IMCC
3. Den 31. oktober 2007 afholdes der generalforsamling med efterfølgende workshop med lektor
Hans Henrik Knoop, Learninglab Denmark om ”Flow - læring mellem angst og kedsomhed”.
Generalforsamlingen afholdes på dette tidspunkt, fordi der var sammenfald mellem et planlagt
årsmøde i november og et konkurrerende arrangement.
4. Bestyrelsen påbegyndte en kortlægning af medlemsskarens behov og forventninger til selskabet.
Dette er sket ved, at hvert enkelt bestyrelsesmedlem har interviewet 3 medlemmer eller
potentielle medlemmer. Desuden er der lavet udkast til en e-mail baseret
spørgeskemaundersøgelse. Arbejdet planlægges videreført i den nye bestyrelse.

Hvad skal der ske i 2008?
Der skal vælges 4 nye bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. Da en god bestyrelse er et
nødvendigt fundament for forsatte aktiviteter, har vi brugt kræfter på at finde nye
bestyrelseskandidater, der er kendt for initiativrigdom, arbejdsomhed, indsigt i bestyrelsesarbejde
og kendskab til medicinsk uddannelse. Desuden er der tilstræbt en geografisk spredt fordeling af
bestyrelsesposterne.

Den nuværende bestyrelse foreslår enstemmigt, at praktiserende læge Gunver Lillevang, Roskilde
vælges som formand
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Som ordinære bestyrelsesmedlemmer foreslår den nuværende bestyrelse at følgende vælges:
o Læge, klinisk lektor Anne Lindebo Holm, Enheden for Uddannelsesudvikling, SDU
o Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling, Skejby Sygehus,
o Specialkonsulent Carsten Hering Nielsen, CEPOME, Aarhus Universitet.
Og som suppleanter foreslår den nuværende bestyrelse, at følgende medlemmer vælges:
o Læge, ph.d. studerende Merete Ipsen, Aalborg Sygehus
o Overlæge, postgraduat klinisk lektor Jørgen Thode, Klinisk Biokemisk Afdeling,
Slagelse

Der er tre forestående aktiviteter i næste bestyrelsesperiode:
1. Den 6. december 2007 afholdes der årsmøde efter sædvanligt koncept med to foredrag,
korte medlemsoplæg og workshops. Foredragene handler dels om klinisk ræsonnering med
den kliniske lærer som speciel målgruppe og dels om hjerne og læring. Der er ikke mindre
end fem workshops, der spænder emnemæssigt meget vidt og der bliver snarest indkaldt til
korte medlemsoplæg med frist den 1. november.
2. Den 4-6. juni 2008 afholdes for første gang et internationalt arrangement (se ovenfor)

Afslutning:
Lad mig slutte, hvor jeg startede – nemlig ved min forrige formandsberetning. Som jeg ser det, er vi
på vej i den rigtige retning. Vi er begyndt at lave differentierede arrangementer, vi er i gang med at
se udover landegrænsen, vi har påbegyndt et kortlægningsarbejde, der skal give os bedre kendskab
til vores medlemmer og vi har nøje udvalgt og sikret os tilsagn fra en gruppe personer, der sammen
med de tilbageværende bestyrelsesmedlemmer og en dygtig sekretær kan føre selskabet videre.
Endelig har jeg med glæde noteret mig, at der er flere og flere danske uddannelsesmæssige
publikationer i internationale tidsskrifter. Dette lover godt for feltet!
Jeg vil gerne takke Ann-Helen Henriksen, Peder Charles og Amandus Gustafsson for deres indsats
for DSMU. Også en stor tak til den samlede bestyrelse og sekretariatet for godt samarbejde og
lykke til den kommende bestyrelse med det forsatte vigtige arbejde for, at DSMU kan vedblive med
at fremme udviklingen af og forskningen i den præ- og postgraduat medicinske uddannelse i
Danmark.
Århus 3. oktober 2007, Berit Eika, formand
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