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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Beretning til 14. Generalforsamling 7. november 2013 
Århus Universitetshospital i Skejby, bygning 6, kl 16.10. 
 

 
 

 

Det har igen været et spændende år i DSMU, og det har været så positivt at gratis-arran-

gementerne har været velbesøgte. Vi håber i Bestyrelsen, at årsmødet bliver en inspire-

rende dag fagligt også. Det har været hensigten at nå bredde i uddannelsesmæssige em-

ner, både præ- og postgraduat, såvel som det mere specialiserede med mulighed for for-

dybelse i emnet i masterclass og workshops. Aktiviteterne ses på Selskabets opdaterede 

og funktionelle hjemmeside.  

 

 

Medlemsorientering 

På www.dsmu.dk orientereres også om mulighed for institutionsmedlemskab. 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 fem institutioner tegnet medlemskab for afdelinger. Den økonomiske krise må forment-

ligt 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 2013 viste 250 stemmeberettigede medlem-

mer, hvilket er en fremgang på i alt 10 % siden sidste år. Det er tilfredsstillende i betragt-

ning af mængden af møder, andre aktiviteter og opgaver for alle i hverdagen. Det kan og-

så være et yderligere udtryk for øget interesse og prioritering af uddannelsesaktiviteter i 

det daglige. Selskabet har en meget bred repræsentation af specialer, hvilket også er en 

styrke for aktiviteterne. To tredjedele af læge-medlemmerne er uændret organiseret i spe-

ciallæger (formentligt mange uddannelsesansvarlige, senior vejledere), en femtedel er 

yngre læger og resten er speciallæger i almen medicin.  Bestyrelsen hilser nye medlem-

mer meget velkomne i Selskabet og til arrangementer og vil værdsætte medlemmernes 

støtte til at synliggøre Selskabet især mhp aktiviteter og gerne opfordre flere til at søge 

medlemsskab.  

 

DSMU har ”international membership” i AMEE, hvilket kan give medlemmer af DSMU for-

skellige fordele. Medlemmerne i DSMU modtager orientering om AMEE via e-mail. DSMU 

var repræsenteret ved National Representative Meeting i Prag i september måned. Der 

http://www.dsmu.dk/
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blev drøftet indledende planer for internationalt samarbejde, hvilket Bestyrelsen er åbne 

for at medvirke i.  

 

 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen har siden Generalforsamling i november 2012 bestået af Ulla Glenert Friis 

(faglig sekretær), Lars Konge (næstformand), Thomas Hertel (kasserer), Jørgen Hessel-

feldt (webredaktør), Susanne Tolstoy, Charlotte Paltved, Rikke Malene Jepsen, Lene S. 

Mortensen og Ole Weis Bjerrum (formand).  

 

Niels West har været observatør for FADL i henhold til praksis indført forrige år. Det har 

været en værdifuld inspiration i bestyrelsesarbejdet. 

 

Eva Rahbek har også i år været en meget effektiv sekretær og støtte for Bestyrelsen. Tak.  

 

Der har været holdt fem møder i Bestyrelsen: i november 2012, og i januar, marts, maj og 

september måned i år. Tre møder er holdt i København i Domus Medica, to i Odense på 

OUH.  

 

Bestyrelsens medlemmer har alle samlet bidraget aktivt i at planlægge og afholde de akti-

viteter, som omtales i det følgende. Det er, at dømme efter interessen for deltagelse i det 

forløbne år, lykkedes at skabe aktiviteter og nye initiativer og dermed fastholde Selskabets 

formål og indsats til gavn for medlemmerne og andre med interesse i præ- og postgraduat 

uddannelse af læger. Selskabet har derfor forhåbentligt medvirket til at udvikle og styrke 

den lægelige uddannelse, til gavn for det faglige niveau, patienterne og for den enkelte 

personligt.  

 

De afholdte arrangementer har til hensigt at have såvel praktisk, teoretisk som forsk-

ningsmæssig tilgang til emnerne. Ved symposierne er det obligatorisk med involvering af 

deltagere, for at drage nytte af erfaring og gensidig inspiration.  

 

Ved Generalforsamlingen søges tilslutning til et forslag, fremsat første gang på ekstraordi-

nær generalforsamling afholdt på OUH den 12. september, at suppleant-poster konverte-

res til rene bestyrelsesmedlemmer. Der er mange opgaver i forbindelse med DSMU’s akti-

viteter, at den indsats som suppleanter gennem årene har ydet nu bør anerkendes som 

regulært bestyrelsesarbejde – udover, at det vil gøre det mere attraktivt at stille op til valg 

til bestyrelsen, både for yngre som senior medlemmer. Vedtægternes paragraf 4 er derfor 

foreslået ændret mhp. endelig vedtagelse.  

 

 

Aktiviteter  

Som i de sidste år har det været hensigtsmæssigt at mødeaktiviteterne i DSMU afholdtes i 

lokaler med minimale omkostninger, da Selskabets indtægter er begrænsede. Det er van-

skeligt at finde sponsorer til ”Medicinsk Uddannelse” som ”emne” og hertil kommer de 



3 
 

stramme regler for at opnå bidrag – netop på et område med en bred berøring til ”alle” 

specialer. Placering af møder primært på sygehusene har i de sidste år været en pragma-

tisk 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 har været minimale. De forskellige samarbejdspartnere takkes 

herfor.  

 

Der har været afholdt tre halvdags symposier siden sidste generalforsamling, alle med 

gratis deltagelse, hvilket er eet mere end de senere år. Symposierne annonceres ved be-

sked til Selskabets medlemmer, og til de netværk, der findes blandt uddannelsesansvarli-

ge, præ- og postgraduate lektorer, uddannelsesråd og Fakulteter samt og på hjemmesi-

der.   

 

Halv- eller evt. heldags-arrangementer i DSMU regi er den højst prioriterede aktivitet for at 

opfylde Selskabets formål. Det er tradition nu, at emnet for Masterclass gentages som et 

symposium året efter. Det princip ønsker Bestyrelsen at fastholde, men vil også gentage 

symposier om emner, der måtte vise sig særligt interessante. Selv om aktiviteterne geo-

grafisk placeres landet over – i aktuelle år i København, Middelfart, Odense og Århus – så 

vil enkelte emner formentligt kunne gentages i efterfølgende halvår i en anden region. Sel-

skabets formål opfyldes bestemt også ved afvikling af workshops og masterclass som led i 

aktiviteterne, medens hjemmesiden bidrager med annoncering, links, materiale om tidlige-

re møder, info om Selskabet med mere. Netværksdannelse indenfor Selskabet er vigtigt.  

 

Det første halvdagssymposium var om ”uddannelseskoordinerende / assisterende yng-

re læger, hvordan funktionen bruges og bruges bedst,” den 12. marts i Domus Medi-

ca. Stort fremmøde, meget inspirerende oplæg og drøftelser. Det satte en vigtig funktion i 

uddannelses-miljøet i et fortjent fokus, viste betydningen på forskellige afdelinger, især 

erfaringer fra Udd. Region N, og præsentationerne bidrog til at afgrænse opgaven. Sym-

posiet havde betydelig deltagelse af yngre kolleger, hvilket var særligt vigtigt.  

 

Det andet symposium – som var baseret på samme emne som sidste års masterclass – 

blev holdt i afslutningen af det nationale PKL-møde på Hindsgavl den 15. maj. Derved fik 

mødet umiddelbar opmærksomhed fra en oplagt målgruppe for emnet om ”internetbase-

rede medier og lægelig uddannelse.” Flere andre kolleger havde også fundet vej til mø-

det, som rummede fire oplæg og afvekslende diskussion. Emnet er særdeles relevant i en 

tid, hvor sociale medier anvendes i mange sammenhænge, og hvor teknik tillader ny må-

der at arbejde med emner – også i uddannelsessammenhæng. Afviklingen af dette sym-

posium opfyldte samtidigt en opfordring til at tilnærme DSMU til PUF / PKL funktionen. 

 

Det tredje symposium blev holdt i Odense den 12. september, om ”vanskelige uddannel-

sesforløb, præ- og postgraduat.” Emnet er svært at håndtere, rummer mange aspekter 

– fagligt, socialt, menneskeligt - og blev illustreret med et glimrende oplæg fra England og 

danske erfaringer. Problemerne er langt hen ad vejen de samme, selv om uddannelsen 

foregår forskelligt. Der er formentligt en sammenhæng for nogle forløb præ- som postgra-

duat, hvorfor opmærksomheden på de komplekse problemer skal vækkes tidligt.  



4 
 

 

Programmer for det tre møder kan ses på Selskabets hjemmeside under ”tidligere DSMU 

aktiviteter.” På vegne af DSMU rettes vores bedste Tak til alle kolleger og specialister der 

imødekom Selskabets invitation til at bidrage til møderne og beredvilligt stillede deres tid 

og ekspertice til rådighed. Det har været så værdifuldt.   

 

Årsmødet er på Århus Universitetshospital på Skejby Sygehus. Det er glædeligt at se 

frem til de frie foredrag, som sammen med posters, vil vise bredde, men venteligt også høj 

standard i uddannelses-forskning og aktiviteter. Der venter  en spændende debat om 

KBU, og gæstetaleren fra Ontario, Canada, professor Lorelei Lingaard,  vil binde bånd til 

årets masterclass om ”interprofessionelt samarbejde.” Endeligt igen, som på tidligere års-

møder, forslag til deltagelse i tre workshops, om henholdsvist lægerollerne, om kompeten-

ceevaluering og om simulation. De to første emner varetages af førende kolleger, overlæ-

ge Bente Malling og overlæge Doris Østergaard og er aktuelle efter Sundhedsstyrelsens 

rapporter herom. Professor Debra Nestel fra Australien har imødekommet et forslag om at 

varetage en workshop om ”faculty development in simulation” - det bliver vanskeligt at 

vælge ved tilmelding og alle ønskes et godt årsmøde. Århus Universitetshospital er spon-

sor for de fysiske rammer.  

 

Masterclassen’s emne berører et aspekt i DSMU’s aktiviteter, som længe har trængt sig 

på, da den interprofessionelle ”udfordring” for flere lægeroller i høj grad har betydning for 

udøvelsen af den medicinske ekspert, og også for medicinsk uddannelse. Det bliver et 

døgn i internat med opgaver, indtryk, ny viden og behov for refleksion efterfølgende. Årets 

masterclass har altid et begrænset deltager-antal (ofte 20-25), for at give muligheden for 

en aktivitet på et meget højt niveau, med en høj grad af intensitet, som stiller særlige krav 

til og giver et særligt udbytte for deltagerne.   

 

 

Økonomi  

Selskabets regnskab udgør et selvstændigt punkt på Generalforsamlingen, og der henvi-

ses til gennemgangen her.  Udover transportudgifter for inviterede foredragsholder og for-

plejning har symposierne været afholdt principielt udgiftsneutralt for Selskabet. Det lykkes 

ofte lokale arrangører af DSMU-møder at opnå fordelagtige aftaler om forplejning. 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 priorite-

rer for alle aktiviteter, der afholdes i DSMU regi. Bestyrelsen vil, på vegne af DSMU, gerne 

rette en varm tak til de lokale partnere, LVS og FADL’s Forlag – som sponserer præmien 

til frie foredrag / posters - for samarbejdet.  

 

 

Hjemmesiden  

Selskabets hjemmeside er et meget værdifuldt aktiv, med et fængende layout, brugerven-

ligt og stedse opdateret for at kunne give relevante informationer til medlemmerne. Hjem-

mesiden er både den dynamiske, og samtidigt visuelt æstetiske facade, som medlemmer-
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ne, og formelt alle, kan have glæde af at bruge med de rigtigt mange informationer om 

relevante mødeaktiviteter og links til myndigheder, andre selskaber, tidsskrifter og instituti-

oner i ind- og udland for alle med interesse i medicinsk uddannelse. Tillige også om 

DSMU’s historie. Tilmelding til Selskabets arrangementer, via en tilknyttet elektronisk for-

mular, der virker gennem Lægeforeningens system, har desværre ikke altid fungeret til-

fredsstillende. Dette skyldes formentligt enten browser-type eller firewalls, især ved an-

vendelse på hospitaler. 

 

Bestyrelsen vil meget gerne opfordre til at hjemmesiden bruges endnu mere, f.eks. ved at 

annoncere lokale møder af uddannelsesmæssig interesse eller Ph.D. forsvar. Bestyrelsen 

ser gerne hjemmesiden som et naturligt forum og meddelsescenter for medicinsk uddan-

nelse i Danmark. Medlemmerne og principielt alle med ønske om at annoncere en uddan-

nelsesaktivitet vedr. lægelig uddannelse opfordres i denne forbindelse til at rette henven-

delse til Selskabets sekretær på er@dadl.dk eller et medlem af Bestyrelsen. DSMU’s web-

site findes fortsat på ”side 1” blandt resultat af søgning ved at ”Google” på ”medicinsk ud-

dannelse.” Der er ikke planer om at etablere lukkede funktioner på hjemmesiden.  

 

 

DSMU’s repræsentation  

DSMU mødes årligt sammen med Lægeforeningen, studielederne og LVS i et prægraduat 

samarbejdsforum, som har været etableret i over 4 år. Der har været et møde i år om læ-

gestuderendes kliniske ophold. Repræsentanterne fra DSMU har i det forløbne år været 

Ulla Friis og Lars Konge. Nyt møde ventes til foråret. I dette forum udveksles synspunkter 

og fremlægges erfaringer på det prægraduate område, hvilket kan generere aktivitet i Læ-

geforening, hos Lægestuderendes organisation og på universitet. DSMU erfarer herved 

om initiativer og problemer, som kan tages op som emne, udover kontakten til FADL ved 

observatøren i bestyrelsen.  

 

Den prægraduate arbejdsgruppe fungerer som et interesseforum, et samarbejdende ud-

valg, hvor forskellige problemstillinger vedr. den prægraduate medicinske uddannelse kan 

drøftes frit – ofte med et oplæg af en specialist, som har beskæftiget sig med emnet. Ar-

bejdsgruppen har sin primære berettigelse som vidensdeling / sparringsgruppe for de, der 

beskæftiger sig med den prægraduate medicinske uddannelse fagligt og administrativt (re-

præsenteret 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 bygges bro mellem præ- og postgraduat uddannelse. Et af DSMU’s symposier i 

år har også bidraget hertil.  

 

I repræsentantskabet for Organisationen for Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, tidligere 

Dansk Medicinsk Selskab) er Thomas Hertel, Lene S Mortensen og Jørgen Hesselfeldt de 

formelle repræsentanter. Næste Generalforsamling i LVS afholdes samtidigt med DSMU’s 

Generalforsamling. Dagsorden med mere kan ses på www.selskaberne.dk. Det er ret ual-

mindeligt, at der er særlige emner til drøftelse eller indstilling til arbejdsgrupper, priser med 

mere, som involverer DSMU eller andre af de tværfaglige Selskaber generelt.  

 

mailto:er@dadl.dk
http://www.selskaberne.dk/
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Afsluttende 

Grundlaget for en optimal patientbehandling, og for de vigtige aspekter som professiona-

lisme, kommunikation og samarbejde på universiteterne, hospitalsafdelingerne, såvel som 

i almen praksis, støbes og skal læres på studiet og trænes i årene efter aflæggelse af læ-

geløftet. Det er fortsat en vanskelig udfordring for et lille selskab som DSMU at have kræf-

ter til at skabe aktivitet og gennemslagskraft i en tid, hvor så mange andre stærkere spille-

re er på banen om medicinsk uddannelse. DSMU søger at manifestere sig lokalt og natio-

nalt med uddannelsesrelevante aktiviteter. Selskabets formål – at fremme udvikling og 

forskning i den præ- og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark – er berettiget 

med tanke på opgavens kompleksitet i indhold og udførelse, den daglige indsats i hele 

sundhedsvæsenet og styrkes ved medlemmernes fortsatte interesse og fællesskabet. Si-

den sidste Generalforsamling er Selskabets profil klart markeret i aktiviteterne og på 

hjemmesiden. Forslag fra medlemmerne til at realisere initiativer modtages meget gerne af 

Bestyrelsen, evt. også gerne til afvikling i et samarbejde.  

 

Revisor Peder Charles og revisorsuppleant Anne Mette Mørcke blev valgt i 2011, for en 2-

årig periode. Bestyrelsen er meget taknemmelig for denne vigtige indsats for Selskabet.    

 

Efter syv år i Bestyrelsen og tre år som formand har jeg valgt at bede om at udtræde af 

DSMU ved denne generalforsamling. Det har været en virkelig personlig glæde at måtte 

medvirke i Bestyrelsesarbejdet og som formand – også - i det sidste år i DSMU. At opleve 

det samarbejde og engagement, der er i Bestyrelsen for at arbejde for Selskabet, at sætte 

nye mål, realisere planlagte aktiviteter med succes og for en meget positiv ånd ved mø-

derne. Jeg vil gerne rette min bedste tak til Bestyrelsen herfor. 

 

På valg til Bestyrelsen er Lars Konge, Jørgen Hesselfeldt og Thomas Hertel, og formelt 

også Charlotte Paltved og Susanne Tolstoy - alle mhp fortsat medlemsskab. Bestyrelsen 

opfordrer til at interesserede melder sig, senest ved Generalforsamlingen som afholdes 

torsdag den 7. november kl. 16.10 på Skejby Sygehus, indgang 6 ved Auditorium B.  

 

Det første møde efter Generalforsamlingen i den ny Bestyrelse er planlagt til mandag d. 

25. november 2013, fra kl.12.45 i Domus Medica.  

 

 

På Bestyrelsens vegne 

 

 
Ole Weis Bjerrum, formand.                                                            København 09.10  2013  


