Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Formandsberetning – 2009

Bestyrelsen
Bestyrelsen har i 2009 bestået af Anne Lindebo Holm, Carsten Hering Nielsen, Ole Weiss
Bjerrum, Anne Lippert, Maja Basnov, Merete Ipsen, Birgitte Dahl Pedersen, Ingeborg
Netterstrøm og undertegnede Gunver Lillevang, formand. Linda Edslev har forestået
selskabets sekretærmæssige arbejdsopgaver.
Bestyrelsen har i 2009 haft fokus på selskabets medlemmer – tilbud til eksisterende
medlemmer samt strategi for rekruttering af potentielle nye medlemmer i selskabet.
Herunder har bestyrelsen haft et særligt fokus på at sikre en bæredygtig økonomi med
særlig opmærksomhed på at sikre dækning af omkostninger ved selskabets
arrangementer, så der ikke tæres for meget på selskabets egenkapital.
Der har været 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: Anne Lindebo Holm,
Carsten Hering Nielsen, Merete Ipsen, Birgitte Dahl Pedersen, Ingeborg Netterstrøm.
Derudover er formanden på valg.
Der skal således på årets generalforsamling vælges tre ordinære bestyrelsesmedlemmer,
to suppleanter samt formand. Birgitte Dahl Pedersen og Merete Ipsen er villige til genvalg
til bestyrelsen.
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Yderligere er revisor og revisorsuppleant på valg i dette år. Både Peder Charles og Anne
Mette Mørcke er villige til genvalg til hhv. revisor og revisorsuppleant.
Medlemsrekruttering
Bestyrelsen har i årets løb fortsat arbejdet vedrørende medlemsrekruttering til DSMU. Vi
har drøftet forskellige former for medlemskab og er kommet frem til, at der fremover skal
være fire typer af medlemskab: individuelt medlemskab samt sygehuse/centre/institutioner
på hhv. <10 afdelinger, 10-29 afdelinger og >30 afdelinger, hvor medlemsprisen er
differentieret for de fire medlemstyper.
Vi har udarbejdet en reklamefolder, der kort beskriver selskabets formål, aktiviteter og
medlemstyper, og som er blevet uddelt på årets forskellige møder og arrangementer.
Folderen kan downloades fra DSMUs hjemmeside, og alle er meget velkomne til at
distribuere folderen til relevante personer. Derudover har vi forsøgt at øge
informationsniveauet til medlemmerne via relevante nyhedsmails og via en mere aktiv
indsats i forhold til selskabets hjemmeside.
Vi har i bestyrelsen arbejdet videre med strategien fra sidste år, hvor vi besluttede at
lægge en del af DSMUs aktiviteter rundt omkring i landet, for på den måde at inddrage
uddannelsesinteresserede personer fra forskellige lokale/regionale områder og på den
måde synliggøre DSMU samt give mulighed for bredere deltagelse i DSMUs aktiviteter.
Således afholdt DSMU i august symposium i Roskilde.
Aktiviteter i 2009
Som det blev besluttet på generalforsamlingen i 2008, blev DSMU fra årsskiftet meldt ind
som corporate member i Association for Medical Education in Europe. Det giver DSMUs
medlemmer en række fordele blandt at kunne deltage i AMEE konferencer til medlemspris.
26. august 2009 afholdt DSMU symposium under titlen ”Lægens rolle som professionel”
på Roskilde Sygehus. Symposiet blev planlagt og gennemført i samarbejde med
Lægeforeningen og Region Sjælland, hvilket blandt andet sikrede, at symposiet for DSMU
var udgiftsneutralt på trods af, at det var gratis at deltage. Der var 80 deltagere til
symposiet, hvoraf rigtig mange var ”nye” i DSMU sammenhæng.
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Programmet var varieret og spændende med bidrag fra engagerede læger, der
beskæftiger sig med lægelig uddannelse på hel- eller deltid (overlæge Anne Lippert,
uddannelsesansvarlig overlæge, PKL Ellen Holm og uddannelsesansvarlig overlæge, PKL
Peter Engel) samt indlæg fra læge Vibeke Brix Christensen fra Læger uden Grænser samt
etnolog, adjunkt, PhD Astrid Pernille Jespersen, der fortalte om læge-patientforholdet i et
etnologisk perspektiv. Evalueringen af dagen fra deltagerne var særdeles positiv.
Den 18. november 2009 afholdes i lighed med sidste år en masterclass, der i år handler
om lægens rolle som kommunikator. Masterclassen har som sidst en arbejdsform, der
giver en hel dag til teoretisk fordybelse i et enkelt emne. Til årets masterclass er der
tilmeldt mange uddannelsesansvarlige overlæger, hvilket netop er en af de grupper, vi
meget gerne vil henvende os til. Årets masterclass er planlagt og gennemføres af Birgitte
Dahl Pedersen, Poul de Visme og Anne Lippert.
Årsmødet 2009 markerer DSMUs 10 års fødselsdag, hvorfor for vi bestyrelsen har valgt, at
hovedtemaet er ”Medicinsk uddannelse i Danmark gennem 10 år”, hvor en række af
landets eksperter på området vil bidrage. Der er som de tidligere år på mødet endvidere
en række korte foredrag og workshops. Efter årsmøde og generalforsamling afholdes en
jubilæumsmiddag.
DSMU har forsat samarbejdet med Lægeforeningen om de prægraduate kliniske ophold.
På initiativ fra DSMU og Lægeforeningen blev der i september 2008 opstartet en
arbejdsgruppe med repræsentanter fra universiteterne, studenterne, medicinsk
pædagogiske professorer, Dansk Medicinsk Selskab, Lægeforeningen og DSMU, hvor
fokus er vidensdeling i relation til de kliniske ophold. Der er i årets løb afholdt to møder,
hvor DSMU har været repræsenteret ved Gunver Lillevang og Anne Lindebo Holm.
Ole Weiss Bjerrum blev i efteråret 2008 valgt ind i bestyrelsen for Dansk Medicinsk
Selskab som repræsentant for DSMU. Ole har i årets løb leveret en meget stor
arbejdsindsats i den forbindelse, som jeg gerne på dette sted vil udtrykke en stor tak for.
En af Oles opgaver for DMS er at sidde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
(NR). I årets løb har vi i bestyrelsen fulgt aktiviteterne særligt i NR og har fungeret som
sparringspartnere for Ole i den forbindelse.
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DSMU er et lille selskab, der er afhængig af medlemmernes interesse og indsats. Det skal
på dette sted understreges, at forslag til aktiviteter eller andre ideer fra medlemmerne er
yderst velkomne og vil blive påskønnet af bestyrelsen. Således er bestyrelsen også
indstillet på at bakke op om evt. lokale initiativer og arrangementer rundt om i landet.
Derudover viderebringer vi også gerne oplysninger om og invitationer til relevante
uddannelsesmæssige arrangementer og møder til medlemmerne via mail og hjemmeside.
Det forudsætter blot at medlemmerne kontakter bestyrelsen på: DSMU.nyt@gmail.com
Tak
Jeg vil slutte denne skriftlige beretning med en stor tak til den samlede bestyrelse og
sekretariatet for et godt og givende 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 mig desværre af personlige og tidsmæssige årsager nødsaget til at forlade min
formandspost, hvorfor jeg ikke genopstiller. Det har ellers været en meget stor fornøjelse
at fungere som formand for DSMU i de forløbne år, så det er med beklagelse, at jeg
forlader bestyrelsen. Jeg føler mig dog overbevist om, at den fremtidige bestyrelse vil
fortsætte arbejdet for at fremme udviklingen af og forskningen i den præ- og postgraduate
medicinske uddannelse i Danmark.

Roskilde 27. oktober 2009,
Gunver Lillevang, formand
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