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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Beretning til Generalforsamling 17. november 2011 

 
 
Det har været et år i DSMU med mange opgaver, udfordringer og ændringer. Dette er 12. årsmøde 
og generalforsamling i Selskabet.   
 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen har siden generalforsamling i november 2010 bestået af Ulla Friis, Thomas Hertel, 
Jørgen Hesselfeldt, Merete Ipsen, Anne Lippert, Birgitte Dahl Pedersen, Gert Thomsen, Susanne 
Tolstoy og Ole Weis Bjerrum.  
 
Der har været holdt møde i Bestyrelsen i november 2010, og i februar, maj og august måned i år. 
Møderne er holdt i København, Odense og Vejle - sidstnævnte i forbindelse med Selskabets sym-
posium. Det første møde efter generalforsamlingen i den ny Bestyrelse er planlagt til den 28. no-
vember, fra kl. 12.30 i Domus Medica.  
 
Bestyrelsen har samlet deltaget i at planlægge og afholde de aktiviteter, som omtales i det følgen-
de, og søgt at skabe ny initiativer for at fastholde Selskabets indsats til gavn for medlemmerne og 
andre med interesse i præ- og postgraduat uddannelse af læger.  
 
Eva Rahbek har også i år været en effektiv sekretær for Bestyrelsen.  
 
Som nævnt ved Generalforsamlingen sidste år ønskede Bestyrelsen at etablere et stærkt forhold til 
repræsentanter for de lægestuderende – og fik opbakning hertil ved sidste års møde. Derfor rette-
de Bestyrelsen henvendelse til Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL), som efter nytår 
udpegede stud.med. Jesper Brink Svendsen til at deltage som observatør og som også aktivt har 
bidraget til Bestyrelsens arbejde med værdifulde vinkler på planer og som kanal til FADL på Besty-
relsesmøderne.  
 
 
Aktiviteter 
Der har været afholdt et halvdags symposium siden sidste generalforsamling om ”Ledelse af Ud-
dannelse” med op mod 80 tilmeldte deltagere, i maj måned i Vejle. Symposiet blev afholdt i tæt 
samarbejde med Lægeforeningen og Sygehus Lillebælt som vært. Symposiet blev annonceret i 
Ugeskriftet gentagne gange og rundsendt via DSMU’s medlemslister med mere. Der var indslag 
om rammer for lederskab ved speciallæge Merete Ipsen, samarbejde med ledende overlæge ved 
overlæge Lynge Kirkegaard, funktionsbeskrivelser ved cheflæge Henrik Villadsen og gruppearbej-
der mellem deltagerne samt opsamling i plenum ledet af overlæge Kirsten Laila Vinding og afrun-
ding ved cand. scient. Susanne Tolstoy. Renskrevne optegnelser blev efterfølgende rundsendt til 
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alle deltagere. Deltagelse i arrangementet var gratis, dog med forudgående tilmelding. Der var en 
betydelig spørge- og debatlyst fra deltagerne ved arrangementet, hvor især uddannelsesansvarli-
ge, vejledere og afdelingsledere deltog. Bestyrelsen vil gerne takke foredragsholderne ved sympo-
siet (igen).   
 
En uddannelseskonference med titlen ”Den svære overgang – hvordan bygger vi bedst bro mellem 
den præ- og postgraduate uddannelse” om forvandlingen fra lægestuderende til læge, og om de 
problemer, der kan opstå for de yngste kolleger og afdelingerne, der tager sig af lægerne i KBU. 
Konferencen var forberedt af Birgitte Dahl Pedersen og Ulla Friis fra Bestyrelsen, og der var opnå-
et tilsagn om deltagelse fra førende danske og internationale eksperter. Uddannelseskonferencen 
var planlagt i detaljer i samarbejde med Lægeforeningen, var annonceret gentagne gange i Uge-
skriftet til afholdelse i september måned, men som følge af bekymring for det planlagte budget kon-
tra antal tilmeldte, valgte man at aflyse konferencen. Også i denne sammenhæng var samarbejdet 
med Lægeforeningen fagligt, og som økonomisk garant, meget velorganiseret og konstruktivt, men 
aflysningen måtte desværre og med stor beklagelse tages til efterretning. Det er principielt fortsat 
et ønske at afholde en sådan aktivitet.  
 
Det er formentligt nødvendigt fremover, til større møder i DSMU regi, at finde lokaler med minimale 
omkostninger. Modellen med sygehusfaciliteter har i det sidste og i de sidste år været en meget 
pragmatisk løsning for DSMU at arbejde med – og har samtidig givet en fleksibilitet, mobilitet og 
mulighed for at inddrage lokale kræfter og interesser. DSMU’s udgifter i forbindelse med afholdelse 
af symposierne er minimale, og, også nødvendigt, meget begrænsede. Medicinsk uddannelse er et 
område med få potentielle firmasponsorer.  
 
Halv- eller evt. heldagsarrangementer i DSMU regi er en højt prioriteret aktivitet for at opfylde Sel-
skabets formål. Det er en tradition, at emnet for Masterclass gentages som et symposium året efter 
– ligesom det afholdte symposium i Vejle var udsprunget af Masterclass i 2009. Forslag til emner til 
symposier modtages meget gerne fra medlemmerne, fra institutioner / universitet / lægestuderende 
eller afdelinger / praksis, eller uddannelsesudvalg i de videnskabelige selskaber, og med mulighed 
for at deltage i planlægning eller afvikling i tæt samarbejde med Bestyrelsen. Det er også Bestyrel-
sens ønske at aktiviteterne skal fordeles over landet for at interesserede mødes både lokalt og 
nationalt i netværk, og herigennem synliggøre DSMU.  
 
 
Hjemmesiden 
Det blev besluttet ved sidste års Generalforsamling at afsætte et beløb på 16.000 til opdatering af 
Selskabets hjemmeside www.dsmu.dk . Denne  er et aktiv, skal være brugervenlig og opdateret og 
kunne give relevante informationer. Hjemmesiden blev færdig opdateret i de første måneder af året 
og har siden været holdt helt opdateret af webmaster Jørgen Hesselfeldt i Bestyrelsen. Den nye 
hjemmeside fremstår dynamisk, visuel og fængende med overskuelig opsætning og er forhåbent-
ligt blevet til glæde for Selskabets medlemmer og interesserede i medicinsk uddannelse. Tilmel-
ding til arrangementer har fungeret helt tilfredsstillende via en elektronisk formular. Hjemmesiden 
har en lang række links til relevante aktiviteter, selskaber, tidsskrifter, databaser og institutioner – 
og orientering om Bestyrelsen,  vedtægterne samt indmeldelse. Særlig værdifuld er også en over-
sigt over de fleste tidligere DSMU aktiviteter. Der er mulighed for at annoncere lokale møder af 
uddannelsesmæssig interesse eller f.eks. Ph.D. forsvar og medlemmerne opfordres i denne for-
bindelse til at rette henvendelse til Selskabets sekretær på er@dadl.dk  
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Bestyrelsen har overvejet at ændre Selskabets logo, men i forbindelse med revision af hjemmesi-
den blev der foretaget  en lille ændring i det aktuelle logo, til en mere kvadratisk / symmetrisk op-
deling. Denne er foreløbig fundet  at være bedste løsning. Budgettet for opdateringen blev over-
holdt og ”webhotellet” er meget billigt i årligt gebyr. Bestyrelsen vil arbejde videre med yderligere 
muligheder for hjemmesidens anvendelse og modtager meget gerne forslag og kommentarer. Fo-
reløbigt er alt materiale på hjemmesiden tilgængeligt for alle. DSMU’s website findes som et af de 
første ved at ”Google” på medicinsk uddannelse.  
 
 
Årsmødet og masterclass 
Det er en glæde at Dame, professor Lesley Southgate, Kingston University i London indvilgede i at 
deltage i årsmødet den 17. november med en forelæsning om ”assessment”, som har så afgøren-
de betydning i det daglige arbejde med medicinsk uddannelse på alle niveauer. Til årsmødet inde-
holder programmet endvidere  3  workshops:  ”klinisk kompetence-vurdering” med professor Char-
lotte Ringsted, ”aktivering i undervisning” med klinikchef Pia Glyngdal og ”simulation som lærings-
redskab” med overlæge Anne Lippert. Der er fire tilmeldte frie foredrag om en vifte af emner i me-
dicinsk uddannelse, og det er meget påskønnet af Bestyrelsen, at FADL's forlag har sponseret en 
præmie for bedste foredrag – bedømt af de tilstedeværende til årsmødet ved anonym afstemning – 
med et gavekort på 1000,- kr. til en bog.  
 
Et aktuelt emne er til debat, om fire-års-reglen, med indlæg af FADL ved hovedforeningsformand 
Sara Schødt Nielsen, Sundhedsstyrelsen (SST) ved afdelingslæge Susanne Vinther Nielsen og 
fuldmægtig Maria Herlev Ahrenfeldt samt Lægeforeningen (LF) / Yngre læger ved læge Mads 
Skipper. Der indledes med oplæg fra FADL, SST og LF hvorefter følger en panel debat og 
spørgsmål; kommentarer fra salen ventes i en spændende drøftelse. Der skal ikke tages nogen 
beslutning, eller opnås enighed, men gives en mulighed for at markere standpunkter og afklare 
holdninger til et emne, der berører så mange kommende og nyuddannede læger – nu og i de 
kommende år.  
 
Årsmødet har således også i år emner som dækker et bredt spektrum i den medicinske uddannel-
se, og med appel både præ- og postgraduat, fagligt som mere politisk. Tilmeldingsfristen udløber 
samtidigt med denne beretning færdiggøres. Årsmødet afholdes i samarbejde med og sponseret af 
Region Sjælland og Roskilde Sygehus, Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) 
samt FADL's forlag. Årsmødet afholdes således for første gang i en lang årrække ikke i Odense, 
med på Roskilde Sygehus, hvilket har praktiske årsager mht. reservation af lokaler – udover at 
transport faciliteter fra hele Danmark er overkommelige og at sygehuset ligger i gå-afstand fra sta-
tionen. Det er ikke besluttet, hvor årsmødet 2013 skal finde sted. Det har naturligvis fordele og 
ulemper med et fast mødested. Bestyrelsen finder at lokalerne i Roskilde til årsmødet, og nærlig-
gende på kursuscentret til masterclass, er meget velegnede og vil gerne takke de lokale partnere, 
LVS og FADL's forlag for frugtbart samarbejde.  
 
Masterclass afholdt dagen før årsmødet har emnet ”Det Kliniske Blik” som titel. Formålet med 
masterclass er i år at sætte fokus på begrebet ”det kliniske blik” og at øge såvel bevidsthed som 
kompetencer i, hvordan man opnår ”det kliniske blik” i medicinsk perspektiv. Både den kliniske 
”ekspertrolle” og de ”ikke-tekniske” færdigheder sættes under lup. Der er spændende indlæg om 
”Det medicinske blik på patienten – patienten som krop og person” og om ”klinikken som lærings-
rum” ved cand. mag. Bettina Bach, dernæst hvorledes opøves ”det kliniske blik”? Implikationer i 
videre- og efteruddannelse med gruppearbejde ved overlæge Anne Lippert og overlæge Thomas 
Hertel, samt om de ”ikke-tekniske færdigheder”; hvad er det - hvordan underviser vi i og bedøm-
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mer dem? ved ph.d.-studerende Lene Spanager. Deltagerne engageres i forløbet, og om aftenen  
mødes deltagerne omkring emnet ”entusiasme og motivation i voksenlæring” med oplæg af seni-
orsergent Kristian Venø fra Flyvevåbnets Uddannelsescenter.  Masterclass kan forhåbentligt få 
fyldt tilmeldingslisten og er principielt helt afhængig af deltager betaling. Masterclass planlægges 
altid som internat-aktivitet i et døgn for at give tid og mulighed for at danne netværk og skabe gode 
rammer for fordybelse.  
 
 
DSMU’s repræsentation  
DSMU mødes 2 gange årligt sammen med LF, studielederne og DMS i et prægraduat samarbejds-
forum, som har været etableret de sidste 2 ½ år. Repræsentanterne fra DSMU har i det forløbne år 
været Birgitte Dahl Pedersen og Ulla Friis. 
 
Den prægraduate arbejdsgruppe fungerer som et interesseforum, et samarbejdende udvalg, hvor 
forskellige problemstillinger vedr. den prægraduate medicinske uddannelse kan drøftes frit – ofte 
med et oplæg af en gæst, som har beskæftiget sig med emnet. Arbejdsgruppen har sin primære 
berettigelse som vidensdeling/ sparringsgruppe for de, der beskæftiger sig med den prægraduate 
medicinske uddannelse fagligt og administrativt. I arbejdsgruppen sættes fokus på udbyttet af de 
kliniske ophold i den prægraduate uddannelse og hvordan der bedst kan bygges bro mellem præ- 
og postgraduat uddannelse/klinik.  
 
I repræsentantskabet for Dansk Medicinsk Selskab har Thomas Hertel og Anne Lippert været de 
formelle repræsentanter. Der ventes valgt ny Formand for LVS på årsmødet, som finder sted ugen 
før DSMU’s Generalforsamling. For dagsorden kan ses mere på www.selskaberne.dk .  
 
DSMU er repræsenteret i Bestyrelsen for Dansk Medicinsk Selskab (DMS) ved Formanden, som 
blev genvalgt til ny periode ved valget sidste år. DMS har siden fået navneændring til Organisatio-
nen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). Indsatsen i LVS 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, idet opgaverne i LVS ofte har rela-
tion til medlemmernes interesseområder. Der henvises til referater for LVS bestyrelse, på førnævn-
te hjemmeside vedr. deltagelse i det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV), herun-
der foreløbige meddelelser vedr. den pågående status og perspektivering af speciallægeuddannel-
sen, som blev iværksat ultimo 2010 i Sundhedsstyrelsens regi. Bestyrelsen har været orienteret 
om opgaverne i LVS. Muligheden for at drøfte emner i DSMU giver en baggrund for at kunne med-
virke i LVS’s arbejde og aktiviteter udgået herfra. I de kommende år vil komme resultater fra en 
arbejdsgruppe under Dansk Sygehus Institut om parametre for karrierevalg med en meget omfat-
tende spørgeskemaundersøgelse til sidste års lægestuderende og nyuddannede læger.  
 
 
Økonomi 
Selskabets regnskab udgør et selvstændigt punkt på generalforsamlingen, og der henvises til gen-
nemgangen her og det udsendte regnskab ved kassereren Thomas Hertel. Årets regnskab er posi-
tivt med et lille overskud på ca. 30.000,- kr. Som omtalt har et symposium været afholdt udgifts-
neutralt for Selskabets regnskab. Bestyrelsen har gennemført en behersket kontingentstigning, for 
første gang i flere år, på  50,- kr. / medlem (til 300 kr. / årligt / individuelt medlem) som vedtaget på 
sidste Generalforsamling. Dette foranlediget af  den generelle økonomiske udvikling, og for at bi-
drage til at sikre et fortsat balanceret budget. DSMU har modtaget støtte fra LVS til at invitere en 
udenlandsk foredragsholder, efter reglerne herfor. Prisen for deltagelse kan hermed begrænses og 
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være billigere for lægestuderende, hvilket Bestyrelsen prioriterer (?) / sætter som mål for alle aktivi-
teter i DSMU. 
 
   
Medlemsstatus 
Ved møderne uddeles materiale om aktiviteterne , og arrangørerne sørger også for at uddele en 
folder om Selskabet, som orienterer om mulighed for institutionsmedlemskab. Efter drøftelse i Be-
styrelsen er prisen for institutioner under 10 afdelinger / personer 2.000 kr., mellem 10-29 afdelin-
ger / personer 6.000 kr. og over 30 i alt 12.000 kr. / år.  Herved kan gives fordele ved medlemskab 
til mange uddannelsesaktive (vejledere, lektorer, akademiske medarbejdere m.fl.). Foreløbigt har 
tre institutioner tegnet medlemskab. Den økonomiske krise må formentligt tillægges nogen betyd-
ning for denne relativt begrænsede ”institutions”interesse.. Oplysninger om indmeldelse og priser-
ne findes på hjemmesiden med elektronisk blanket.  
 
I forbindelse med hvert arrangement rundsendes invitation ikke blot til DSMU’s medlemmer, men 
også til alle kontakter / netværk. Hvert medlem i Bestyrelsen kan rette henvendelse til kontakter – 
og gerne videre via disse kontakter. Den seneste medlemsoptælling viste 227 stemmeberettigede 
medlemmer, hvilket er en lille fremgang på samlet 12 medlemmer siden sidste år. Dette er meget 
positivt i betragtning af mængden af personlige aktiviteter og opgaver, Selskabets meget tværfagli-
ge karakter, om end det også er en styrke for aktiviteterne. To tredjedele af læge-medlemmerne er 
organiseret i speciallæger (formentligt især uddannelsesansvarlige, senior vejledere), knap en fem-
tedel er yngre læger og resten er speciallæger i almen medicin.  Bestyrelsen hilser nye medlem-
mer meget velkomne og vil værdsætte medlemmernes støtte til at synliggøre Selskabet mhp aktivi-
teter og gerne flere medlemmer.  
 
DSMU har ”basic corporate membership” i AMEE, hvilket giver medlemmer af DSMU forskellige 
fordele, bl.a. reduktion i pris på deltagelse i AMEE’s årsmøde, guidelines etc.. Medlemmerne i 
DSMU modtager orientering om AMEE via e-mail. Der har desværre, i det forløbne år, været en 
misforståelse om betaling af kontingent, hvorfor ”fordelen” ikke har været tilgængelig i en periode. 
Dette beklages meget overfor medlemmer, der måtte have søgt at udnytte dette forhold.  
 
 
Afsluttende 
Medicinsk uddannelse udgør en vigtig del af fundamentet til en optimal patientbehandling, men 
også for aspekter som professionalisme, kommunikation og samarbejde på universiteterne, hospi-
talsafdelingerne såvel som i almen praksis. Det er fortsat en vanskelig udfordring for et lille, ret 
ungt, Selskab som DSMU at have gennemslagskraft i en tid, hvor så mange andre stærkere kræf-
ter er på banen om medicinsk uddannelse. DSMU søger at manifestere sig lokalt og nationalt med 
uddannelsesrelevante aktiviteter. Selskabets formål – at fremme udvikling og forskning i den præ- 
og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark – berettiger til Selskabet og medlemmernes 
fortsatte fælles indsats. Forslag fra medlemmerne til at realisere initiativer modtages meget gerne 
af Bestyrelsen.  
 
Det har været en oprigtig glæde at være formand i det sidste år i DSMU. Der er et engagement i 
Bestyrelsen for at løse opgaver og tage nye op. Jeg vil gerne rette en personlig tak til Bestyrelsen 
herfor. Især en varm tak til Birgitte Dahl Pedersen, som udtræder på dette årsmøde, efter en man-
geårig, meget værdifuld, indsats.  
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Revisor Peder Charles og revisorsuppleant Anne Mette Mørcke blev valgt i 2009, for en 2-årig pe-
riode.  
 
På valg til Bestyrelsen er Jørgen Hesselfeldt, Thomas Hertel og Susanne Tolstoy som alle genop-
stiller. Der skal således nyvælges en kandidat. Bestyrelsen opfordrer til at interesserede vil melde 
sig, senest ved generalforsamlingen den 17. november kl. 16.30. Fordeling af medlem / suppleant 
plads følger antal afgivne stemmer efter vedtægterne.  
 
 
København 23.10 2011  
 
Ole Weis Bjerrum, formand.  


