Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Formandsberetning – 2008

Bestyrelsen
Undertegnede overtog formandsposten i DSMU efter professor Berit Eika ved
generalforsamlingen i 2007. Det har været spændende at fortsætte arbejdet i selskabet i
samarbejde med den øvrige bestyrelse bestående af Anne Lindebo Holm, Bente Malling,
Carsten Hering Nielsen, Ole Weiss Bjerrum, Anne Lippert og Rasmus Hesselfeldt samt
Merete Ipsen og Jørgen Thode som aktive og engagerede suppleanter. Hertil kommer
Linda Edslev, der også i år har forestået selskabets sekretærmæssige arbejdsopgaver.
I efteråret 2008 trak Bente Malling sig af personlige årsager fra sin bestyrelsespost i
DSMU, og hun blev erstattet af Merete Ipsen. Bente Malling har lagt et meget stort arbejde
i DSMU, og jeg vil gerne på dette sted takke hende for indsatsen.
Bestyrelsen startede kort tid efter generalforsamlingen arbejdet med et visionsmøde, hvor
vi efter at have været vidt omkring blev enige om at fokusere på selskabets medlemmer –
tilbud til og servicering af eksisterende medlemmer samt strategi for rekruttering af
potentielle nye medlemmer i selskabet.
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder i årets løb. Alle i bestyrelsen har deltaget i
arbejdet med at drøfte visioner og planer for DSMU og at arrangere uddannelsesmøder til
gavn for selskabets medlemmer.

Valg til bestyrelsen
På årets generalforsamling er følgende på valg til bestyrelsen: Rasmus Hesselfeldt, Ole
Weiss Bjerrum og Anne Lippert. Eftersom Merete Ipsen er indtrådt som ordinært
bestyrelsesmedlem fra sin suppleantpost, er den ene af de to suppleantposter ledig.
Rasmus Hesselfeldt ønsker at udtræde af bestyrelsen, og jeg vil gerne her takke for hans
indsats for DSMU.
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Tilbage står, at der skal vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer og en suppleant på
generalforsamlingen. Ole Weiss Bjerrum og Anne Lippert er villige til genvalg til
bestyrelsen.

Medlemsservice
I forhold til servicering af selskabets medlemmer er vi fortsat i gang med at opdatere og
opgradere selskabets hjemmeside. Vi har drøftet muligheden for i højere grad at bruge
DSMUs hjemmeside til at formidle relevante links til medicinsk pædagogisk litteratur og arrangementer. En af overvejelserne i den forbindelse har handlet om behov for konstant
at sikre opdatering af hjemmesiden og af det materiale, vi lægger der, hvilket vil kræve
nogle arbejdstimer, som vi hidtil har haft svært ved at finde i bestyrelsen. Arbejdet pågår
og visionerne består. Input og ønsker vedrørende hjemmesiden fra selskabets medlemmer
modtages med glæde.
På årsmødet for postgraduate kliniske lektorer (de pædagogisk udviklende funktioner i
regionerne) forespurgte DSMUs formand, hvad lektorerne kunne ønske sig af DSMU. Der
fremkom adskillige ideer og forslag. En af ideerne, som bestyrelsen efterfølgende er
begyndt at lege med tanken om, handler om at bruge DSMU og DSMUs hjemmeside til at
formidle kontakt og sparring mellem de folk, der rundt omkring i landet - alene eller i regi af
deres respektive institutioner - arbejder med forskning i medicinsk uddannelse.
Bestyrelsen finder, at det giver god mening, at vi i DSMU arbejder for at etablere et sådant
sparrings-netværk. Men foreløbig er arbejdet ikke kommet længere end til de første
drøftelser.

Medlemsrekruttering
I løbet af året er diskussionen vedrørende medlemsrekruttering til DSMU forsat fra året før.
Vi har i bestyrelsen bygget videre på det arbejde, der foregik i 2007. Vi arbejder i øjeblikket
på at få analyseret området nærmere særligt med henblik på om selskabet i højere grad
skal arbejde for at tilbyde institutionsmedlemskaber til f.eks. hospitaler. Aktuelt er langt de
fleste medlemmer i selskabet individuelle medlemmer, men der findes også enkelte
medicinsk pædagogiske institutioner, der for nuværende er medlemmer af selskabet uden
stemmeret, som vedtægterne foreskriver. Bestyrelsen har i løbet af året drøftet, om vi for
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at nå ud til de mange uddannelsesfolk landet over kan have fordel af at søge at rekruttere
f.eks. hospitaler som medlemmer.
I relation til drøftelserne om medlemsrekruttering påtænker bestyrelsen at forsøge at
synliggøre DSMU lidt mere i forhold til de forskellige grupper, som vi mener, kan have
glæde af selskabets aktiviteter. I bestyrelsen har vi vedtaget en strategi om at forsøge at
lægge en del af DSMUs aktiviteter rundt omkring i landet, for på den måde at inddrage
uddannelsesfolk fra forskellige lokale/regionale områder. Således afholdt vi forårsmøde i
Aalborg.

Aktiviteter i 2008
I Forskningens Hus på Aalborg Sygehus holdt DSMU den 10. juni 2008 forårsmøde for 40
deltagere om ”Færdighedstræning og uddannelsesaktiviteter i lokalområdet”, hvor
adskillige lokale uddannelsesfolk mødte op og hvor flere nordjyske projekter blev
præsenteret. Blandt andre bidrog professor emeritus ved Aalborg Universitet Jens Haase
med et spændende foredrag og en workshop om færdighedstræning i kirurgien. Til mødet
havde Merete Ipsen udarbejdet en folder om selskabet, som blev delt ud til interesserede.
Det er planen at arbejde videre med denne folder, således at vi fremover har noget
materiale om DSMU, vi kan tage med ud til møder i forskellige fora rundt om i landet.
I samarbejde med Lægeforeningen afholdt DSMU 14. april 2008 konferencen
”Klinikophold – ørkenvandring eller aha-oplevelse” i København. Fokus på denne
konference var de kliniske ophold på medicinstudiet og i turnus – erfaringer og ideer til,
hvordan udbyttet heraf bliver bedst muligt. Key note speaker på konferencen var Professor
Peter McCrorie, leder af Centre for Medical and Healthcare Education, St George's
University, London. Derudover bidrog en række danske oplægsholdere, herunder tre
medicinstuderende. Der var ca. 80 deltagere på konferencen.
Efterfølgende er samarbejdet med Lægeforeningen om de prægraduate kliniske ophold
fortsat. På initiativ fra DSMU og Lægeforeningen, er der i september 2008 opstartet en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra universiteterne, studenterne, medicinsk
pædagogiske professorer, Dansk Medicinsk Selskab, Lægeforeningen og DSMU, hvor
man vil arbejde for blandt andet vidensdeling og formidling af ”de gode historier” i relation
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til de kliniske ophold. Første møde i arbejdsgruppen er afholdt, og det tegner til at kunne
blive et udbytterigt og inspirerende samarbejde.
Den 18. november 2008 af holder DSMU masterclass om professionalisme. Det er håbet,
at denne arbejdsform, hvor der er en hel dag til teoretisk fordybelse i et enkelt emne, kan
bidrage til yderligere udvikling af den medicinske uddannelse i Danmark - til glæde for de
mange, der i dagligdagen arbejder med præ- og postgraduat uddannelse.
Oprindelig var der lagt op til et samarbejde med ASME om en minikonference i juni 2008
for ”uddannelsesteoretikerne”. På grund af afgørende forskelle til de forventede
samarbejdsmæssige og økonomiske forhold valgte DSMU dog at melde fra i forhold til de
oprindelige planer, og i stedet har DSMU så på egen hånd ved Berit Eika, Bente Malling
og Anne Lippert forestået planlægningen af heldagsmødet om professionalisme.
Årets generalforsamling foregår på samme dag som årsmødet, hvor bestyrelsen har valgt,
at temaet skal være supervision. Key note speaker er Sue Kilminster, University of Leeds.
Der er som de tidligere år på mødet en række korte foredrag og en række workshops. I
skrivende stund kendes deltagerantallet til årsmødet ikke. Bestyrelsen har lagt op til, at vi
for at følge op på tråden fra generalforsamlingens tema om supervision vil stile mod at
arrangere et forårsmøde i 2009 omhandlende supervision.

Association for Medical Education in Europe
Bestyrelsen er blevet opmærksom på, at den europæiske organisation for medicinsk
uddannelse, AMEE, fra næste år ændrer spillereglerne for valg til deres executive
committee. Fremover vil det være sådan, at kun lande, der har nationale selskaber for
medicinsk uddannelse som medlemmer, kan indgå i AMEEs nomination committee. Derfor
vil det for Danmark fremover være væsentligt, at DSMU har et medlemskab af AMEE som
”corporate member”. Som sidegevinst til dette vil DSMUs medlemmer fremover kunne
deltage i AMEE konferencer etc. til medlemspris. Prisen for et institutionsmedlemskab er
200 £ årligt. Således har bestyrelsen besluttet på årets generalforsamling at stille forslag
om, at DSMU meldes ind i AMEE som corporate member.
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Fremtiden for DSMU
I 2009 har DSMU 10 års jubilæum, hvilket vi fejrer med en jubilæumsfest i forbindelse med
årsmøde og generalforsamling den 19. november 2009. Forud for denne dag vil vi stile
mod igen at arrangere et efterårsmøde den 18. november, hvor der bliver lejlighed til at gå
i dybden med et enkelt emne.
Medlemmer i DSMU eller andre uddannelsesinteresserede er meget velkomne at kontakte
DSMUs bestyrelse med ideer til møder om emner vedr. uddannelse, som findes af
interesse. DSMU støtter meget gerne initiativer, og rigtig gerne i et samarbejde lokalt.
I sin formandsberetning sidste år fremhævede Berit Eika, at hun havde noteret sig flere og
flere danske uddannelsesmæssige publikationer i internationale tidsskrifter. Med stor
tilfredshed kan jeg konstatere at denne tendens fortsætter, hvilket naturligt nok må glæde
en formand for Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse.
Jeg vil slutte denne skriftlige beretning med en stor tak til den samlede bestyrelse og
sekretariatet for et samarbejde i det forløbne år, for mange gode diskussioner og for den
indsats I hver især har ydet i forhold til aktiviteterne i DSMU. Jeg ser frem til at arbejde
videre med de fleste af jer igen til næste år, og jeg ser frem til fortsat at få lov til at
medvirke til at fremme udviklingen af og forskningen i den præ- og postgraduate
medicinske uddannelse i Danmark.

Roskilde 21. oktober 2008, Gunver Lillevang, formand
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