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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Beretning til Generalforsamling 6. november 2012
J.B. Winsløwvej 19, lokale 19.06

Bestyrelsen
Dette er 13. årsmøde og generalforsamling i Selskabet. Bestyrelsen har siden Generalforsamling i november 2011 bestået af Ulla Glenert Friis (faglig sekretær), Lars Konge, Thomas Hertel (kasserer), Jørgen Hesselfeldt (webredaktør), Merete Ipsen (næstformand),
Anne Lippert, samt Gert Thomsen og Susanne Tolstoy (suppleanter) og Ole Weis Bjerrum
(formand). Susanne Tolstoy har deltaget som medlem af Bestyrelsen i henhold til vedtægterne i perioden for aktuelle beretning, i stedet for Merete Ipsen, der har haft orlov.
Bestyrelsen fik ved Generalforsamlingen i 2010 opbakning til formelt at rette henvendelse
til repræsentanter for de lægestuderende og invitere til et samarbejde. Det har været en
værdifuld inspiration i bestyrelsesarbejdet, at stud.med. Jesper Brink Svendsen har været
den gennemgående observatør for Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) i et
konstruktivt samarbejde.
Eva Rahbek har også i år været en meget effektiv sekretær og støtte for Bestyrelsen.
Der har været holdt fire møder i Bestyrelsen: i november 2011, og i februar, april og september måned i år. Tre møder er holdt i København og et i Odense.
Det har været et nyt, spændende år i DSMU, hvor Bestyrelsens medlemmer samlet har
bidraget i at planlægge og afholde de aktiviteter, som omtales i det følgende. Det er forsøgt at skabe aktiviteter og ny initiativer for at fastholde Selskabets indsats til gavn for
medlemmerne og andre med interesse i præ- og postgraduat uddannelse af læger, primær
og sekundære sektor, og i henhold til Selskabets formål. De afholdte arrangementer tilstræber også at fokusere på en både praktisk som forskningsmæssig tilgang til emnerne.

Aktiviteter
Det har i de sidste år vist sig hensigtsmæssigt til møder i DSMU at finde lokaler med minimale omkostninger, fordi Selskabets indtægter er begrænsede. Medicinsk uddannelse
som ”emne” er et område med få potentielle firmasponsorer. Placering af møder på sygehuse har i de sidste år været en 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.
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Der har været afholdt to halvdags symposier siden sidste generalforsamling, begge med
gratis deltagelse. Symposierne er begge alene annonceret ved besked til Selskabets medlemmer, og til de netværk, der findes blandt uddannelsesansvarlige, præ- og postgraduate
lektorer, uddannelsesråd og Fakulteter og på hjemmesider.
Det første blev afholdt den 30. maj i Vejle om emnet: ”Det kliniske blik.” Der var over 40
tilmeldte deltagere, og Sygehus Lillebælt takkes for at være vært for arrangementet. Der
var fire præsentationer med forskellige aspekter ved emnet, samt et gruppearbejde med
opsamling. Bestyrelsen vil gerne (igen) rette en tak for indsatsen til læge, PhD-stipendiat
Lene Spanager (DIMS) for indlæg om ”ikke-tekniske færdigheder” og prof., dr.med. Knut
Borch Johnsen (SDU) for en afsluttende og tankevækkende præsentation om ”Balancen
mellem det kliniske blik og arsenalet af para-kliniske undersøgelser.” To bidrag blev præsenteret af medlemmer af Bestyrelsen, Thomas Hertel og Anne Lippert om ”Det kliniske
blik…Hvad er det kliniske blik? Et bud på en definition og afgrænsning af begrebet” og Ole
W Bjerrum om ”Vurdering af almen tilstand – eksempler på det kliniske blik.” Symposiet fik
en tilfredsstillende samlet skriftlig evaluering, hvor især gruppe-drøftelsen om forskelle på
”det kliniske blik” i specialer og med værdifuld medvirken fra deltagerne, blev værdsat.
Halv- eller evt. heldags-arrangementer i DSMU regi er en højt prioriteret aktivitet for at opfylde Selskabets formål. Det er tradition nu at emnet for Masterclass gentages som et
symposium året efter. Det princip agter Bestyrelsen at fastholde, og emnet i Vejle: ”Det
Kliniske Blik” var det samme emne som i Masterclass november 2011. Programmet blev
tilpasset til et halvdagsmøde.. 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 ”selv” at deltage i planlægning eller afvikling i tæt samarbejde med Bestyrelsen. Det er også Bestyrelsens ønske at aktiviteterne fordeles over hele landet, således at interesserede mødes både lokalt og nationalt i netværk, hvilket bidrager til at synliggøre DSMU.
DSMU formidler ved hvert arrangement information herom direkte til medlemmerne samt
selskabets netværk, især hospitalers uddannelsesafdelinger, uddannelsesansvarlige, kontakter på medicinske fakulteter og orientering på hjemmesider med mere.
Det andet symposium blev afholdt om eftermiddagen den 5.september på Herlev Hospital,
med emnet: ”Hvordan kan du optimere din undervisning?” Dansk Institut for Medicinsk Simulation på Herlev takkes for at forestå reservation af auditoriet og således for værtsskab,
medens forplejning blev afholdt af DSMU for de mere end 55 tilmeldte deltagere. Det blev
interessante timer med Klinikchef Pia Glyngdal om ”den interaktive undervisning” og
Stemmebrugskonsulent, cand. mag. Hanne Smith Pedersen om ”stemmen som instrument
i din undervisning.” Begge engagerende og interaktive præsentationer, som gav deltagerne inspiration med hjem, helt klart tilkendegivet ved den mundtlige evaluering ved symposiets afslutning. Bestyrelsen vil også her (på ny) takke begge undervisere for at finde tid og
imødekomme Selskabets henvendelse.
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Hjemmesiden
Det blev besluttet ved Generalforsamlingen i 2010 at afsætte et beløb til opdatering og
forbedring af Selskabets hjemmeside www.dsmu.dk . Hjemmesiden er efterfølgende blevet et meget værdifuldt aktiv for Selskabet, med et elegant lay-out, brugervenligt og opdateret for at kunne give relevante informationer til medlemmerne. Den nye hjemmeside
fremstår nu, efter Bestyrelsens opfattelse, dynamisk, visuelt attraktiv med overskuelig opsætning. Med de rigtigt mange informationer om relevante mødeaktiviteter og links er
hjemmesiden forhåbentligt blevet til glæde for Selskabets medlemmer og interesserede i
medicinsk uddannelse. Tilmelding til Selskabets arrangementer har samlet fungeret tilfredsstillende via en elektronisk formular, men der kan lejlighedsvist være tekniske problemer grundet fire-walls især ved anvendelse på hospitaler. 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
oversigt over de fleste tidligere DSMU aktiviteter, som nu er suppleret med en række originale programmer, om Selskabets historie og tidligere beretninger.
Der er mulighed for at annoncere lokale møder af uddannelsesmæssig interesse eller
f.eks. Ph.D. forsvar og medlemmerne opfordres i denne forbindelse til at rette henvendelse
til Selskabets sekretær på er@dadl.dk DSMUs website findes fortsat på ”side 1” blandt de
første ved at ”Google” på medicinsk uddannelse.

Økonomi
Selskabets regnskab udgør et selvstændigt punkt på generalforsamlingen, og der henvises til gennemgangen her, ved kassereren Thomas Hertel. Som omtalt har symposierne
været afholdt principielt udgiftsneutralt for Selskabets regnskab (fraset transportudgifter for
inviterede foredragsholdere) og forplejning på september symposiet. Årsmødet i 2011 på
Roskilde Sygehus var også et meget fordelagtigt arrangement økonomisk. DSMU har
modtaget støtte fra LVS til at invitere en udenlandsk foredragsholder, efter reglerne herfor,
til årsmøderne gennem årene. Prisen for deltagelse i årsmøderne, også som i år, kan
hermed begrænses og være billigere for lægestuderende, hvilket Bestyrelsen prioriterer
for alle aktiviteter, der afholdes i DSMU regi.

Masterclass
Masterclass afholdes dagen før årsmødet og har i år titlen ”Midt i fremtiden – internetbaserede medier og den lægelige uddannelse.” Fokus for Masterclass for særligt interesserede
er, at vidensformidling og deling af informationer foregår i stadig stigende omfang via internetbaserede medier. Dette giver et væld af nye muligheder såvel som udfordringer i
relation til den lægelige uddannelse, principielt præ- som postgraduat.
Masterclass planlægges altid som internat-aktivitet i et døgn for at give tid og mulighed for
at danne netværk og samtidigt skabe gode rammer for fordybelse. Deltagerne kan udforske denne nye verden af muligheder og udfordringerne ved elektroniske medier diskute-
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res, deltagerne indbyrdes og sammen med lektor Thomas Ryberg og reservelæge Rasmus Kristensen om ”web 2.0 som paradigme”, forsknings- og informationsmedarbejder
Adam Hesselfeldt og 1.reservelæge Matias Greve om ”cloud computing,” chefkonsulent
Louise Broe Sørensen og overlæge Jørgen Hesselefeldt om ”online.surveys” samt specialkonsulent Jacob Ousager om ”e-learning” og dagens program afsluttes med en præsentation om ”professionelle apps” ved afdelingslæge Ulrik Kähler Olesen. Et rigtigt interessant program, som giver tid til flere drøftelser og at fortælle om egne erfaringer. Aftenen
rundes af med emnet ”Undervisning via videokonference” med laboratoriemanager Per
Mouritzen.
Antallet af deltagere til Masterclass er begrænset til 25 for at skabe et særligt forum for
emnet i et døgn. Masterclass afholdes på hotel Plaza i Odense, og prisen omfatter fuld
forplejning og overnatning. Der tegner sig en fin deltagelse som udtryk for emnets interesse.

ÅRSMØDE
Det er en glæde at senior research fellow, Anja Timm, fra University of Southampton, har
givet tilsagn om at være gæstetaler med en forelæsning om ”uddannelseskultur – hvordan
kolleger præ- som postgrafuat engageres i uddannelse.” Emnet har relevans for det daglige arbejde med medicinsk uddannelse på alle niveauer.
Herefter følger fire præsentationer af PhD afhandlinger. Først ved læge Jeanett Strandbygaard om ”Udvikling og validering af et struktureret træningsprogram i basal laparoskopi.
En 4-trins model,” dernæst uddannelseskonsulent Flemming Jakobsen om ”Learning from
and with Each Other: Outcomes from an Interprofessional Training Unit,” herefter læge
Dorte Guldbrand om “Competence in transthoracic echocardiography: Assessing technical
and interpretation skills competence, and exploring the role of basic science knowledge”
samt som sidste præsentation læge Charles Kromann om “Test-enhanced skills learning.”
Det er meget værdifuldt, at fire videnskabelige projekter fra Danmark således præsenteres
i samme forum. FADLs forlag har venligst sponseret en gave til alle fire foredragsholdere.
Det aktuelle emne til drøftelse på Årsmødet er ”FAM i medicinsk uddannelse. Bestyrelsen
er taknemmelig for at 1.reservelæge Mads Skipper (Lægeforeningen / Yngre Læger), vicedirektør Kjeld Martinussen (Uddannelsesregion M), professor Annmarie Lassen, OUH
(Universitetet / prægraduat) og ledende overlæge Jens Tingleff, Køge Sygehus (Repræsentant FAM) har imødekommet ønsket om at medvirke til en paneldebat. Der indledes
med få minutters oplæg fra hver deltager, hvorefter ordet gives frit – især til Årsmødets
deltagere. 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 og lægestuderende – nu og i de kommende år.
Årsmødet omfatter også 3 parallelle workshops: ”Transfer mellem kursus og klinik” ved
overlæge, PKL Randi Beier Holgersen, ”Forskning i uddannelse” ved overlæge, PhD, klinisk lektor Lars Konge samt ”Uddannelse i forskning og forskningstræning” ved overlæge,
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PKL, MHPE, PhD Thomas Balslev. Det er afgørende for årsmødet på denne måde at
rumme en vifte af emner, hvor deltagerne også aktivt inddrages og tager erfaring og inspiration med hjem om emnet.
Årsmødet har således også i år emner som dækker et bredt spektrum i den medicinske
uddannelse, og med indhold af værdi præ- og postgraduat, fagligt som mere politisk, og i
almen praksis som på hospitalet. Årsmødet afholdes i samarbejde med og sponseret af
Syddansk Universitet, hvor lokalerne i Winsløwparken er stillet til rådighed. Bestyrelsen vil
gerne takke de lokale partnere, LVS og FADLs forlag for samarbejdet mange gange.

DSMUs repræsentation
DSMU mødes årligt sammen med LF, studielederne og DMS i et prægraduat samarbejdsforum, som har været etableret i over 3 år, men er stille aktuelt. Repræsentanterne fra
DSMU har i det forløbne år været Ulla Friis og Lars Konge. DSMU vil tage initiativ til at
aktivere samarbejdet.
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 (repræsenteret blandt andet af studieledere ved landets fire universiteter). 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 Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere
Dansk Medicinsk Selskab) har Thomas Hertel og Anne Lippert været de formelle repræsentanter. Næste Generalforsamling i LVS afholdes få dage efter DSMUs Genralforsamling. Dagsorden med mere kan ses på www.selskaberne.dk.
DSMU er repræsenteret efter indstilling af Selskabet tidligere, og valgt til Bestyrelsen for
LVS ved formanden (undertegnede), som er på valg til ny periode i LVS ved Generalforsamlingen i år. Indsatsen i LVS er relateret til uddannelse, både prægraduat via deltagelse
i samarbejdsforum omtalt ovenfor, samt bidrag til at udføre en undersøgelse udgået fra en
arbejdsgruppe under Dansk Sygehus Institut om parametre for karrierevalg med en meget
omfattende spørgeskemaundersøgelse til lægestuderende og nyuddannede læger. Resultatet heraf ventes i de kommende år. Resort områder i LVS vedrører tillige den lægelige
videre- og efteruddannelse. Herved har DSMU en platform centralt, idet opgaverne i LVS
har relation til medlemmernes interesseområder. Der henvises til referater for LVS bestyrelse, på førnævnte hjemmeside. En opgave har omfattet deltagelse i Styregruppen nedsat af det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (NRLV), for rapporten offentliggjort
på Sundhedsstyrelsens hjemmeside om ”status og perspektivering af speciallægeuddannelsen.” Bestyrelsen har været orienteret om opgaverne i LVS. Muligheden for at drøfte
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emner i DSMU giver en baggrund for at kunne medvirke i LVS’s arbejde og aktiviteter udgået herfra.

Medlemsstatus
Ved møderne uddeles materiale om aktiviteterne, og Selskabets hjemmeside fremgår tydeligt. På www.dsmu.dk orienteres også om mulighed for institutionsmedlemskab. Efter
drøftelse i Bestyrelsen er prisen for institutioner under 10 afdelinger / personer 2.000 kr.,
mellem 10-29 afdelinger / 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 kun nogle få institutioner tegnet medlemskab. Den
økonomiske krise må formentligt tillægges en betydning for den relativt begrænsede ”institutions” interesse. Oplysninger om indmeldelse og priserne findes på hjemmesiden med
elektronisk blanket. Individuelt medlemskab koster uændret 300,- kr for alle.
Den seneste medlemsoptælling i september 2012 viste 225 stemmeberettigede medlemmer, hvilket er en status quo siden sidste år. Det er acceptabelt i betragtning af mængden
af møder, andre aktiviteter og opgaver, alle kender til i hverdagen. Selskabet har en meget
bred repræsentation af specialer, hvilket også er en styrke for aktiviteterne. To tredjedele
af læge-medlemmerne er organiseret i speciallæger (formentligt mange uddannelsesansvarlige, seniore vejledere), knap en femtedel er yngre læger og resten er speciallæger i
almen medicin. Bestyrelsen hilser nye medlemmer meget velkomne og vil værdsætte
medlemmernes støtte til at synliggøre Selskabet mhp aktiviteter og gerne opfordre flere til
at søge medlemsskab.
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.

Afsluttende
Grundlaget for en optimal patientbehandling, men også for de vigtige aspekter som professionalisme, kommunikation og samarbejde på universiteterne, hospitalsafdelingerne
såvel som i almen praksis støbes og skal læres på studiet og trænes i årene efter aflæggelse af lægeløftet. Det er fortsat en vanskelig udfordring for et lille selskab som DSMU at
have kræfter til at skabe aktivitet og gennemslagskraft i en tid, hvor så mange andre stærkere spillere 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 post-graduate medicinske uddannelse i Danmark – berettiger til Selskabet og medlemmernes fortsatte g interesse fællesskab. Selskabets profil er
klart markeret i aktiviteterne og på hjemmesiden siden sidste Generalforsamling. Forslag
fra medlemmerne til at realisere initiativer modtages meget gerne af Bestyrelsen.
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Revisor Peder Charles og revisorsuppleant Anne Mette Mørcke blev valgt i 2011, for en 2årig periode. Bestyrelsen er meget taknemmelig for denne vigtige indsats for Selskabet.
Det har været en personlig glæde at medvirke som formand i det sidste år i DSMU, og opleve det engagement, der er i Bestyrelsen for at sætte mål, løse opgaver og tage nye op.
Jeg vil gerne rette en varm tak til Bestyrelsen herfor. På resten af Bestyrelsens vegne og
helt personligt i år vil jeg også gerne fremhæve Merete Ipsen og Anne Lippert, som begge
har valgt at udtræde af Bestyrelsen ved denne Generalforsamling, ved valgperiodens udløb og begge efter en mangeårig, meget aktiv og værdifuld, indsats. Mange tak til Gert
Thomsen for at have været suppleant i to år.
På valg til Bestyrelsen er Susanne Tolstoy og Ulla Glenert Friis. Der skal nyvælges op til
tre kandidater mhp at mønstre op til syv medlemmer og to suppleanter. Bestyrelsen opfordrer til at interesserede vil melde sig, senest ved Generalforsamlingen som afholdes tirsdag den 6. november kl. 16.50 på J.B. Winsløwvej 19, lokale 19.06. Fordeling af medlem /
suppleant plads følger antal afgivne stemmer i henhold til vedtægterne.
Det første møde efter Generalforsamlingen i den ny Bestyrelse er planlagt til mandag 26.
november 2012, fra kl.12.30 i Domus Medica.

På Bestyrelsens vegne

Ole Weis Bjerrum, formand.

København 10.10.2012

