Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014
Indledning
DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred
forståelse og forskning herom for at skabe den bedst mulige prægraduate og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark.
Det forløbne år har igen været et godt år i DSMU regi. Vi har igen haft åbne arrangementer, der har været velbesøgte og der er planlagt et spændende årsmøde og
masterclass. Derudover er der publiceret en statusartikel vedrørende medicinsk
uddannelse i Ugeskrift for Læger.
Aktiviteterne kan ses på selskabets hjemmeside www.dsmu.dk.

Medlemsorientering
Selskabet tæller nu 253 medlemmer heraf 235 ordinære medlemmer, 10 institutionsmedlemskaber, 1 ekstraordinære medlem og 7 medlemmer over 70 år eller
ikke erhvervsaktive.
Selskabet har haft en tilgang på 3 institutionsmedlemmer og har 1 mindre som ordinært medlem.
Kontingentet har i år været uændret på 300,- kr. årligt.
Bestyrelsen hilser de nye medlemmer velkommen og glæder sig over at vi via institutions-medlemsskaberne når ud til en endnu større skare, som således informeres
om selskabets aktiviteter.
DSMU har fortsat et ”international membership” i AMEE, hvilket giver medlemmerne af DSMU flere fordele som bl.a. orientering om tiltag i AMEE og mulighed for at
deltage i AMEE kongressen til medlemspris. DSMU deltager også i AMEE’s National
Representative Meeting, her repræsenteret ved næstformand Lars Konge. Dette ini-
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tiativ arbejder med udvidelse af det internationale samarbejde omkring forskning i
medicinsk uddannelse.

Bestyrelsen
Bestyrelsen består nu af Thomas Hertel (formand), Lars Konge, Susanne Tolstoy,
Rikke Malene Jepsen, Ulla Glenert Friis, Jørgen Hesselfeldt, Jacob Melchiors, Lene
Mortensen og Charlotte Paltved. Bestyrelsen er nu udvidet til 9 medlemmer, idet de
tidligere valgte suppleanter nu betragtes som ordinære jf. ændring af vedtægterne
foretaget sidste år.
På mødet d. 25. november 2013 konstituerede bestyrelsen sig med Lars Konge som
næstformand, Rikke Malene Jepsen som kasserer, Susanne Tolstoy som faglig sekretær og Jørgen Hesselfeldt som Webmaster. Ordinære bestyrelsesmedlemmer var
derudover Charlotte Paltved, Jacob Melchiors, Ulla Glenert Friis og Lene Mortensen.
En særlig tak skal der lyde til Eva Rabbek fra Lægeforeningens Sekretariat, der i
mange år (og forhåbentlig også fremover) har fungeret som selskabets effektive sekretær og støtte.
Udover de valgte medlemmer af bestyrelsen har Foreningen af Danske Lægestuderende (FADL) også en observatørpost, som i det forløbne år har været repræsenteret af Jesper Brink og Jonas Olsen.
Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder i november 2013 samt i januar, marts, juni
og september 2014. Tre har været afholdt i Domus Medica, et i Roskilde og et i
Odense.
Bestyrelsens medlemmer har igen i det forløbne år bidraget aktivt i planlægningen
og afholdelsen af DSMU’s arrangementer. Disse arrangementer har som hidtil til
hensigt at give medlemmerne en såvel forskningsmæssig som teoretisk og praktisk
orientering om de valgte emner indenfor feltet medicinsk uddannelse.
To medlemmer af bestyrelsen, Ulla Glenert Friis og Lene Mortensen, har valgt ikke at
genopstille og begge takkes for aktiv deltagelse i bestyrelsesarbejdet.
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Aktiviteter
DSMU har i år afholdt to gratis halvdags-symposier i hhv. Roskilde og Vejle. Både
Roskilde Sygehus og Sygehus Lillebælt takkes for velvilje og økonomisk bistand i
forbindelse med afholdelse af symposierne. Det har givet DSMU mulighed for at
komme ud til en bredere kreds.
DSMU blev i år indbudt til at skrive en status-artikel til Ugeskrift for Læger (Konge et
al. UfL 06/2014; 176(11A)). Den beskrev den positive udvikling, der er sket indenfor
forskningen vedrørende medicinsk uddannelse i Danmark. Der er en næsten eksponentiel udvikling, hvilket i høj grad er glædeligt og med til at skabe evidens for at
udvikling af uddannelse betaler sig.
I lighed med tidligere år gik temaet fra Masterclass 2013 igen i årets første halvdagssymposium der blev afholdt i Roskilde d. 19. marts. Titlen på symposiet var: Det
interprofessionelle teamsamarbejde.” Learning to be a team player is as important as
learning other specialized skills”. Symposiet gik ind i hvad der opfattes som teams og
teamstrukturer og hvad det kan betyde for patientsikkerheden samt hvilke implikationer for medicinsk uddannelse læring i teams i klinisk kontekst havde. Efter disse
oplæg var der i lighed med tidligere interaktion i grupper mhp. drøftelse af de særlige udfordringer teams i den kliniske hverdag møder. Symposiet var velbesøgt.
I maj 2014 afholdtes det andet symposium i Vejle med titlen Kompetencevurdering hvordan gør vi det bedst? Emnet er stadig højaktuelt for DSMU’s medlemmer. Gitte
Eriksen fra Århus fortalte om Sundhedsstyrelsens udredning af kompetencevurderingsmetoder og vi fik fra flere af DSMU’s medlemmer en beskrivelse af hvilke tiltag,
der var med hensyn til brug og udvikling af disse metoder i klinikken. Der var ligeledes et interaktivt element, hvor deltagerne kunne opsøge oplægsholderne for at få
mere viden om deres metoder. Også dette symposium var velbesøgt med ca. 60 deltagere.
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Årsmøde
Årsmødet 2014 for DSMU finder sted i København i Teilumbygningen på Rigshospitalet og vi ser frem til en spændende dag med indlæg fra professor Charlotte Ringsted om Medicinsk Uddannelsesforskning og hvor den bevæger sig hen. Der venter
ligeledes en spændende session med indlæg fra nyligt afsluttede ph.d. projekter.
Der er i år arrangeret en posterkonkurrence og der er modtaget over 10 bidrag.
Dernæst vil DSMU afholde en paneldebat om Sundhedsstyrelsens Perspektiveringsrapport. Som paneldeltagere har vi fået tilsagn fra 1. reservelæge, formand for Yngre
Læger, Camilla Rathcke, Uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling, Århus
Universitetshospital og Cheflæge og formand for Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Lone Winther, Randers & Grenå Sygehuse.
Som altid er der om eftermiddagen tre workshops om tre spændende emner: 1:
Præ- og postgraduat simulation, v. Lars Konge, 2: Inspiration til UKYL-funktionen.
Mød flere UAO’er og UKYL’er, og bliv inspireret af deres erfaringer v. Rikke Malene
Jepsen samt 3: Er der ulighed for kvinder i forskning? v. Pernille Lærkegaard.
Tilslut afholdes foreningens årlige generalforsamling.
Masterclass 2014
Emnet er i år Uddannelseskultur og det er i høj grad et emne der vedrører DSMU’s
medlemmer. Man kan med god ret sige at det svært at få uddannelse til at lykkes,
uden en god uddannelseskultur. Emnet vil blive berørt fra flere sider inklusive en
aktiv deltagelse via gruppearbejder.
Vi har i mange i år i forbindelse med masterclass haft en begrænsning på deltagerantallet, men har dog sjældent haft behov for at sige nej til nogen. Også i år håber vi på
at antallet af deltagere vil tilgodese en aktiv deltagelse og med stort udbytte for deltagerne.

Økonomi
Selskabets økonomi er fortsat stabil. Vi har kunnet afholde flere arrangementer udgiftsneutrale ved hjælp af forplejning og husly fra bl.a. Roskilde og Vejle sygehuse.
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Ligeledes modtager vi støtte fra LVS til at sikre en udenlandsk foredragsholder. For
dette er DSMU taknemmelig.
Selskabets indtægter hviler primært på kontingent indbetalingerne samt et lille og
vekslende overskud på årsmødet.

Hjemmeside
Selskabet har fortsat en velfungerende og brugervenlig hjemmeside, der bestyres
fornemt af Jørgen Hesselfeldt. Det er en væsentlig ressource for selskabet til orientering af medlemmer om møder og hvad der rører sig i den medicinske uddannelsesverden. Ligeledes letter hjemmesiden også selskabets medlemmers tilmelding til
diverse arrangementer via link med elektronisk tilmelding.
Som tidligere står hjemmesiden åben for selskabets medlemmer til annoncering af
uddannelsesrelaterede emner som f.eks. Ph.d. forsvar, møder m.m. Henvendelse kan
bl.a. ske til selskabets sekretær Eva Rahbek (er@dadl.dk), til webmaster Jørgen Hesselfeldt (jhe@regionsjaelland.dk) eller et af bestyrelsesmedlemmerne.

DSMU’s Repræsentation
DSMU er repræsenteret i Prægraduat Samarbejdsforum, ved Ulla Glenert Friis og
Lars Konge. Der har været afholdt et møde i februar. DSMU føler at der stadig er behov for dette forum, som har deltagere fra Lægeforeningen og Universiteterne (studielederne) udover DSMU, og for en fortsat koordinering af præ- og postgraduat uddannelse og selskabet vil fortsat støtte dette initiativ.
Selskabet er i LVS’ repræsentantskab repræsenteret ved Jørgen Hesselfeldt, Lene
Mortensen og Thomas Hertel.
Dernæst har bestyrelsen kontakt til uddannelseskoordinerende overlæge Bente Malling der er medlem af LVS’ bestyrelse.
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Afsluttende
DSMU vil også fremover arbejde på at sætte udvikling og forskning i medicinsk uddannelse på dagsordenen. Dette vil vi forsøge gennem møder og symposier samt
lokalt og nationalt i forbindelse med uddannelsesrelevante aktiviteter. DSMU ser
det også som et af sine mål at skabe en platform for vore medlemmer til informationsudveksling, netværksdannelse og forhåbentligt også fremtidigt nationalt samarbejde om medicinsk uddannelse. Bestyrelsen modtager derfor meget gerne ideer og
initiativer fra medlemmerne til at realisere dette mål.
Selskabets revisorer Anne Mette Mørcke og Peder Charles har revideret årets regnskab og de takkes for deres indsats for selskabet.
På valg til bestyrelsen er i år: Rikke Malene Jepsen, som genopstiller. Ulla Glenert
Friis og Lene Mortensen genopstiller ikke og der er således to ledige pladser i bestyrelsen idet.
Bestyrelsen opfordrer til at eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen melder sig, senest ved generalforsamlingen som afholdes torsdag d. 6.11 kl. 16-17 i Aud.
A, Teilumbygningen, Rigshospitalet.
Det første møde efter generalforsamlingen i den ny bestyrelse er planlagt til mandag
d. 17.11 kl. 12.45 i Domus Medica.

På bestyrelsens vegne

Thomas Hertel, formand
Fanø 13.10.14
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