
1 

 

 

 

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Beretning til Generalforsamling 18. november 2010 
 
 
Det har været et spændende år i DSMU, med mange opgaver – og store udfordringer. Det 
er 11. årsmøde og generalforsamling i Selskabet.   
 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har siden generalforsamling i november 2009 bestået af Maja Basnov, Ulla 
Friis, Thomas Hertel, Jørgen Hesselfeldt, Merete Ipsen, Anne Lippert, Søren Olsson, Bir-
gitte Dahl Pedersen og Ole Weis Bjerrum.  
 
Der har været holdt møde i bestyrelsen i november 2009, og i januar, maj, august og okto-
ber måned i år. Møderne er holdt i København, Vejle og Aalborg - de to sidstnævnte i for-
bindelse med Selskabets symposium. Det første møde efter generalforsamlingen i den ny 
bestyrelse er planlagt til den 29. november.  
 
Alle i bestyrelsen har deltaget aktivt med at planlægge og afholde de aktiviteter, som om-
tales i det følgende, og med ny ideer og initiativer at fastholde Selskabets indsats til gavn 
for medlemmerne og andre med interesse i præ- og postgraduat uddannelse af læger.  
 
Eva Rahbek har været en effektiv sekretær for bestyrelsen.  
 
Bestyrelsen ønsker at have et stærkt forhold til repræsentanter for de lægestuderende. 
Derfor anmodes de tilstedeværende ved generalforsamlingen, eller skriftligt til et af besty-
relsesmedlemmerne, at kommentere hvorvidt det findes hensigtsmæssigt at bestyrelsen 
kan invitere en repræsentant for lægestuderende til bestyrelsesmøderne, hvis ikke der 
vælges en lægestuderende til en af de ledige pladser i bestyrelsen (se afsluttende afsnit), 
hvilket tidligere har kunnet opfylde dette ønske.  
 

 
Aktiviteter 
Der har været afholdt to symposier siden sidste generalforsamling. Et om ”professionalis-
me” i Vejle i maj, med op mod 100 tilmeldte deltagere, og et om ”lægen som kommunika-
tor” i august i Aalborg, med 45 tilmeldte. De to symposier er både udtryk for bestyrelsens 
ønske, at emner for uddannelsesinteresserede kan blive præsenteret lokalt og stimulere 
opmærksomheden på opgaverne, og at emnet for ”masterclass” som afholdes i forbindel-
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se med årsmødet, også kan blive præsenteret for en større kreds af kolleger. Begge sym-
posier er afholdt i et meget konstruktivt samarbejde med Lægeforeningen. Ved symposi-
erne har det regionale uddannelsessekretariatet / hospital medvirket som vært.   Denne 
model er anvendt i DSMU regi nu i to år, og indebærer, at Selskabet ikke har udgifter i for-
bindelse med afviklingen, har mulighed at annoncere til en større kreds via præsentation i 
Ugeskriftet og maillister og at synliggøre DSMU. Det har været gratis at deltage i symposi-
erne, dog mod tilmelding, og mange kolleger med uddannelsesopgaver har været mødt 
frem. Det er bestyrelsens opfattelse, at modellen med gratis deltagelse er optimal for at 
øge deltagelse og fokus på uddannelsesemner, og det er hensigten at fortsætte denne 
model for symposierne. Samtidigt engageres lokale specialister og der knyttes relationer til 
eksperter indenfor andre discipliner, og videreuddannelses-sekretariaterne har kunnet ori-
entere lokalt. Program for symposierne kan fortsat ses på hjemmesiden. Der var en bety-
delig spørge- og debatlyst fra deltagerne ved begge arrangementer.  
 
Der var i Vejle en række meget spændende indlæg om forskellige aspekter af professiona-
lisme: interkollegial og tværfaglig opgave, mellem læge og patient, under svære forhold og 
når uddannelsesforløb bliver svære.  Præsentationerne blev fremlagt af overlæge Anne 
Lippert (DIMS), overlæge Kurt Klünder (Sygehus Lillebælt) og overlæge Troels Kodal 
(Sydvestjysk Sygehus), 1.reservelæge Vibeke Brix Christensen (Læger uden Grænser) og 
af patientambassadør Katrine Kirk. Symposiet blev arrangeret af Merete Ipsen.  
 
I Aalborg var emnerne det ny patientklagesystem, orientering om hvordan patienter / pårø-
rende oplever klagesager ved Dansk Selskab for Patientsikkerhed og indlæg om under-
visning i kommunikator rollen. Sundhedsfaglig direktør Jens Winther, projektleder Birgitte 
Holmark og patientambassadør Christina Birkemose fra DSPS, psykolog Birgitte Dahl Pe-
dersen fra CEKU og uddannelseskoordinerende overlæge Susanne Nøhr og reservelæge 
Christian Nikolaj Petersen fra Aalborg Sygehus og uddannelseskonsulent Thomas Kjær 
Jensen fra Lægeforeningen stod for de interessante indlæg, og medvirkede i en afslutten-
de paneldebat. Symposiet var arrangeret fra DSMU af Birgitte Dahl Pedersen og Ole Weis 
Bjerrum.   
 
Bestyrelsen vil gerne takke foredragsholderne ved symposierne (igen).  Det er bestyrel-
sens opfattelse at emnerne har handlet om opgaver, som er af betydning i lægers hverdag 
og derfor også for uddannelsen. Samarbejdet med Lægeforeningen prioriteres højt og 
værdsættes i bestyrelsen. 
 
Bestyrelsen vil meget gerne kontaktes af medlemmerne, fra institutioner / universitet eller 
afdelinger / praksis, eller uddannelsesudvalg i de videnskabelige selskaber med ønske 
eller forslag om møder, også til afvikling lokalt, mhp. at aftale en måde at realisere flere 
aktiviteter. Tillige har hvert medlem mulighed for at fremlægge forslag på general-
forsamlingen, jvf. vedtægterne § 5.  
 
Årsmødet i år har også emner som dækker et bredt spektrum i den medicinske uddannel-
se, og med appel både præ- og postgraduat, fagligt som mere politisk. Det er en glæde at 
præsentere prof. Peter McLeod fra Montreal, til en session om ”clinical teaching” og prof. 
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Egon Toft fra Aalborg til oplæg og drøftelse om den ny lægeuddannelse i Nordjylland. Tilli-
ge er det en fornøjelse at præsentere tre frie foredrag som udtryk for forskningsaktiviteten i 
Danmark, og mulighed for yngre kolleger at fremlægge deres materiale. Endeligt er plan-
lagt workshops om simulation, vejledersamtale og klinisk undervisning, og hvor bestyrel-
sen håber at emnerne kan interessere selskabets medlemmer, og andre og dermed øge 
kendskabet til Selskabet. Tilmeldingsfristen udløber samtidigt med denne beretning fær-
diggøres. Årsmødet er afholdt i samarbejde med Syddansk Universitet som arrangør, va-
retaget af Ulla Friis, og hele bestyrelsen har været involveret i at planlægge de forskellige 
aktiviteter.  
 
Masterclass afholdt dagen før årsmødet har emnet ”ledelse af uddannelse” som titel, og 
blev ”overtegnet” inden tilmeldingsfristen udløb. Dog kunne alle tilmeldte alligevel tilbydes 
plads, og det er en glæde at dette emne viste sig at have sådan interesse. Der vil være 
præsentationer om ledelsesredskaber, implementering af forandring, beslutningsveje og 
forskning i emnet. Masterclass er arrangeret af Thomas Hertel, uddannelsesansvarlig 
overlæge Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling og Merete 
Ipsen.  Emnet for masterclass planlægges omsat til et eftermiddagssymposium og vil blive 
afholdt i 2011, formentligt i august måned i hovedstadsområdet. 
 
Det er bestyrelsens ønske at medvirke til at afholde en national uddannelseskonference 
om forholdet mellem præ- og postgraduat uddannelse i 2011. Et forberedende arbejde 
herom er ved at blive indledt med Lægeforeningen.  
 
Det er bestyrelsens plan at symposierne, og gerne andre aktiviteter, afholdes spredt over 
landet. Der er en mangeårig tradition for, at årsmødet afholdes i Odense. Med ændrede 
rejsemuligheder, hvor fly forbindelser og pris herpå er konkurrencedygtige med tog og bil, 
er det blevet muligt at afholde møder, hvor det findes hensigtsmæssigt, mere end hvor det 
virker centralt. Der er dog en risiko ved at ændre placering af årsmøde.  
 
 

Statusartikel i Ugeskrift for Læger 
DSMU modtog som alle andre videnskabelige selskaber en henvendelse fra Ugeskriftets 
Redaktion med forespørgsel om en en-sides statusartikel. Resultatet blev offentliggjort i 
nummer 12, den 22. marts i år med titlen: ”Uddannelse – fra student til emeritus.” Artiklen 
blev forfattet af Merete Ipsen, Ole Weis Bjerrum og afdelingslæge Gunver Lillevang, tidli-
gere formand for DSMU til 2009. Artiklen berørte – naturligvis i korte træk, efter retnings-
linjerne – de opgaver, problemer eller aktiviteter, som aktuelt kan nævnes indenfor præ- 
og postgraduat medicinsk uddannelse.  Der har ikke været debatindlæg efterfølgende, 
men det ses heller ikke for andre statusartikler. Artiklen er medsendt som bilag til beret-
ningen.  
 
 

Hjemmesiden 
Selskabet har i en årrække haft en hjemmeside på www.dsmu.dk hvor aktuelle, tidligere 
aktiviteter har været annonceret, vedtægterne kan læses og bestyrelsen er præsenteret. 
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Der er forskellige links til relevante internet adresser, og hjemmesiden har været løbende 
opdateret. Hjemmesiden kan virke ”uinspirerende” og flere funktioner er ønskelige – f.eks. 
en opslagstavle med mulighed at orientere om møder, PhD forsvar, en sektion med præ-
sentationer fra møder i DSMU eller artikelsamlinger, eller referencer og evt. i lukket rum 
afhængigt af ophavsrettigheder. Hjemmesiden er et aktiv for Selskabet og kan blive mere 
værdifuld med flere funktioner og et bedre layout. Hjemmesiden har især været vedlige-
holdt af Birgitte Dahl Pedersen, men med vanskeligheder grundet den teknik, som hjem-
mesiden anvender. Overlæge Jørgen Hesselfeldt har arbejdet med mulighed for en ”for-
nyelse.” Dette emne omtales separat på generalforsamlingen. En mere funktionel og an-
vendelig hjemmeside vil koste 16.000,- kr. som engangsudgift, hvilket bestyrelsen ønsker 
medlemmernes tilkendegivelser om – ved generalforsamlingen eller fremsendt skriftligt til 
et af bestyrelsesmedlemmerne.  Tillige overvejes et nyt logo, hvilket også vil blive omtalt.  
 

 
DSMUs repræsentation  
DSMU mødes 2 gange årligt sammen med LF, studielederne og DMS i et prægraduat 
samarbejdsforum, som været etableret de sidste 2 ½ år. Repræsentanterne fra DSMU er 
Birgitte Dahl Pedersen og Maja Basnov. 
 
Den prægraduate arbejdsgruppe fungerer som et samarbejdende udvalg, der diskuterer 
forskellige problemstillinger vedr. den prægraduate medicinske uddannelse. Arbejdsgrup-
pen har sin primære berettigelse som et vidensdelingsforum / sparringsgruppe for de, der 
beskæftiger sig med den prægraduate medicinske uddannelse. I arbejdsgruppen sættes 
fokus på udbyttet af de kliniske ophold i den prægraduate uddannelse og hvordan vi bedst 
kan bygge bro mellem præ- og postgraduat uddannelse/klinik. 
 
I repræsentantskabet for Dansk Medicinsk Selskab har Thomas Hertel og Anne Lippert 
været de formelle repræsentanter, og begge er villige til at fortsætte næste år.  
 
Ole Weis Bjerrum blev valgt ind i bestyrelsen for Dansk Medicinsk Selskab (DMS) i 2008, 
og stiller op til ny periode ved valget på dette års repræsentantskabsmøde i DMS – hvilket 
har vist sig at blive samme dag som DSMUs årsmøde. Indsatsen i bestyrelsesarbejdet i 
DMS har især handlet om uddannelse, både prægraduat via deltagelse i samarbejdsforum 
omtalt ovenfor, som den lægelige videre- og efteruddannelse, hvilket derfor giver DSMU 
en platform centralt. Der henvises til referater for DMS bestyrelse, på hjemmesiden 
www.dms.dk  Ved deltagelse i DMS’s bestyrelse har Ole Weis Bjerrum også været med-
lem af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV). Bestyrelsen har været 
orienteret om opgaverne i DSM og NRLV. Muligheden for at drøfte emner i DSMU giver en 
baggrund for at kunne medvirke i DMS’s arbejde og aktiviteter udgået herfra. Som medlem 
af bestyrelsen i DMS blev udført en spørgeskemaundersøgelse om lægers efteruddannel-
se, som blev offentliggjort i Ugeskrift for Læger nr. 26., side 2008-09.  
 
NRLV har holdt temamøde om evaluering af speciallægeuddannelsen, om forholdet mel-
lem præ- og postgraduat uddannelse og om klinisk basisuddannelse. Der kan ses refera-
ter fra NRLVs møder på Sundhedsstyrelsens hjemmeside, under autorisation og uddan-
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nelse, special- og videreuddannelse, læge og ”det nationale råd.” Bestyrelsen i DSMU gav 
ved sidste års møde udtryk for at ønske en mere udadvendt aktivitet indenfor uddannel-
sespolitik, og har til hvert af NRLVs møder skrevet et ”memo” om emnet, dvs. søgt at give 
udtryk for de problemer og løsninger som DSMU har haft en mening om. Der er til nu 
skrevet tre ”memo’er” som vedhæftes denne beretning til orientering, og vil muligvis blive 
forfattet en fjerde om ”forskning og uddannelse” til december mødet (af Ulla Friis og Tho-
mas Hertel).  De fremsendte kommentarer har tilstræbt været relativt kortfattede, og blev 
skrevet af hhv. Ole Weis Bjerrum (om evaluering af speciallægeuddannelsen), af Gunver 
Lillevang og Birgitte Dahl Pedersen om klinisk basis uddannelse og om sammenhæng 
mellem præ- og postgraduat uddannelse.  Memoerne er drøftet i bestyrelsen inden ind-
sendelse, og har indgået i NRLVs sagsbehandling. Der er imidlertid et forretningsudvalg, 
som forbehandler oplæg til NRLVs møder, og DSMUs memoerne indgår i dette materiale. 
Det overvejes at lægge memo'erne på DSMU.dk. For det videre arbejde er Ole medlem i 
styregruppe under NRLV for ”status og perspektivering af speciallægeuddannelsen. Arbej-
det i denne gruppe ventes at tage et år.  
 
 

Økonomi 
Selskabets regnskab udgør et selvstændigt punkt på generalforsamlingen, og der henvi-
ses til gennemgangen her og det udsendte regnskab. Årets regnskab er positivt med et 
lille overskud på ca. 11.000,- kr. Som omtalt har to symposier været afholdt udgiftsneutralt 
for DSMU, og dermed for Selskabets regnskab trods aktiviteten. Bestyrelsen tillader sig at 
foreslå en øgning, for første gang i flere år, på kontingentet med 50,- kr. / medlem (til 300 
kr. / årligt / individuelt medlem) på grund af den generelle økonomiske udvikling, og for at 
bidrage til at sikre et fortsat neutralt budget næste år. DSMU har modtaget støtte fra 
Dansk Medicinsk selskab til at invitere en udenlandsk foredragsholder efter reglerne her-
for.  
 
   

Medlemsstatus 
Ved møderne uddeles også materiale om emnerne, og arrangørerne sørger også for at 
uddele en folder om Selskabet, som orienterer om mulighed for institutionsmedlemskab. 
Efter drøftelse i bestyrelsen er prisen for institutioner under 10 afdelinger / personer 2000 
kr., mellem 10-29 afdelinger / personer 6000 kr. og over 30 i alt 12.000 kr. / år.  Herved 
kan gives fordele ved medlemskab til mange uddannelsesaktive (vejledere, lektorer, aka-
demiske medarbejdere m.fl.), men foreløbigt er kun to institutioner medlem. Den økonomi-
ske krise må formentligt tillægges nogen betydning herfor. En folder om indmeldelse er 
medsendt denne indkaldelse, idet vi beder medlemmerne prøve at medvirke lokalt til, om 
”egen institution” vil overveje indmeldelse.  
 
I forbindelse med hvert arrangement rundsendes invitation ikke blot til DSMU’s medlem-
mer, men også til alle kontakter / netværk, hver medlem i bestyrelsen kan rette henvendel-
se til – og gerne videre via de kontakter. Den seneste medlemsoptælling viste 215 stem-
meberettigede medlemmer, hvilket er status quo i forhold til 2009 (16 indmeldte og 18 ud-
meldte). Det forberedes, at folderen vil kunne downloades fra hjemmesiden.  
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DSMU har ”basic corporate membership” i AMEE, hvilket giver medlemmer af DSMU for-
skellige fordele, bl.a. reduktion i pris på deltagelse i AMEE’s årsmøde, guidelines, hvorfor 
DSMU udsender orientering om AMEE til medlemmerne via e-mail.  
 
 

Afsluttende 
Det er en udfordring for et relativt lille, og ret ungt, Selskab som DSMU at have gennem-
slagskraft i en tid, hvor utroligt mange andre emner og stærkere kræfter er på banen. 
DSMU søger at manifestere sig lokalt og nationalt med uddannelsesrelevante aktiviteter. 
Selskabets formål – at fremme udvikling og forskning i den præ- og post-graduate medi-
cinske uddannelse i Danmark – berettiger til at Selskabet og medlemmerne fortsætter ind-
satsen. Den lægevidenskabelige uddannelse rummer en nøgle til fremtidens sygehusvæ-
sen. Forslag fra medlemmerne til at realisere flere initiativer modtages meget gerne af be-
styrelsen.  
 
Det har været en stor glæde at være formand i det sidste år i DSMU. Der er et fælles en-
gagement i bestyrelsen for at løse opgaver og tage ny op. Jeg vil gerne rette en personlig 
tak til hvert medlem i bestyrelsen herfor. Især også en varm tak til Næstformand Maja 
Basnov som udtræder på dette årsmøde efter to år. Søren Olsson måtte desværre melde 
fra til arbejdet i bestyrelsen i løbet af foråret. Tak for indsats og engagement til Søren, fra 
bestyrelsen.  
 
Revisor Peder Charles og revisorsuppleant Anne Mette Mørcke blev valgt i 2009, for en 2-
årig periode. Begge har tilkendegivet at fortsætte i 2011.  
 
På valg til bestyrelsen er Anne Lippert (genopstiller), Ulla Friis (suppleant, genopstiller) og 
Ole Weis Bjerrum (genopstiller). Der skal således nyvælges to kandidater, og bestyrelsen 
opfordrer til at interesserede vil melde sig, senest ved generalforsamlingen den 18. no-
vember kl. 16.30. Fordeling af medlem / suppleant plads følger antal afgivne stemmer.  
 
 
 
 
København 24.10 2010  
 
Ole Weis Bjerrum, formand.  
 
 

 
 

 


