
Program

Kl. 12.30 Ankomst og sandwich

Kl. 13.00 Velkomst
v/ Lægelig direktør Dorthe Gylling Crüger, 
Sygehus Lillebælt 

Introduktion
v/ overlæge Ole Weiss Bjerrum, 
bestyrelsesformand i DSMU

Kl. 13.15 Ramme for lederskab
Præsentation af en model for lederskab – og 
forslag til succeskriterier for uddannelses- 
indsatsen på sygehuse.
v/ speciallæge, ph.d. Merete Ipsen, 
Aalborg Sygehus og næstformand i DSMU

Kl. 14.00 Når samarbejdet fungerer
Det gode eksempel på et samarbejde med en 
ledende overlæge.
v/ ledende overlæge Lynge Kirkegaard, 
Anæstesiologisk afd. Fredericia og 
Kolding Sygehuse, Sygehus Lillebælt

Kl. 14.30 Pause med kaffe, the

Kl. 15.00 Brugen af funktionsbeskrivelser 
vedr. uddannelse
Paradigme for Funktionsbeskrivelse for 
Uddannelsesansvarlige Overlæger (UAO)
v/cheflæge, ph.d. Henrik Villadsen, Odense 
Universitetshospital, formand for Det Regionale 
Råd for Lægers Videreuddannelse, Region Syd.

Kl. 15.30 Uddannelsestiltag i hverdagen; 
Hvordan hænger det sammen med ledelse?
Deltagerne vil diskutere ideer og udarbejde 
konkrete forslag til at værdisætte og kvalificere 
uddannelsen i hverdagen, både på sygehus og i 
praksis, ud fra et ledelsesperspektiv.

Kl. 16.15 Opsamling i plenum
Opsamling af deltagernes ideer og forslag. 
Disse udsendes efter symposiet til deltagerne til 
praktisk brug i hverdagen.
v/ overlæge Thomas Hertel, Odense 
Universitetshospital og bestyrelsesmedlem i 
DSMU

Kl. 16.45 Konsensus – og afslutning
Værdisættelse af uddannelse i hverdagen 
– hvorfor og hvordan …
v/ cand.scient. Susanne Tolstoy, bestyrelses-
suppleant i DSMU

Tilmelding
Arrangementet er gratis, men tilmelding er nød-
vendig inden tirsdag d. 17. maj på www.dsmu.
dk. Først til mølle-princippet vil blive anvendt.

Kontakt: Lægeforeningens Fællessekretariat, 
Eva Rahbek: er@dadl.dk eller tlf.: 3544 8229.

Symposium: Ledelse af 
uddannelse
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse (DSMU) og 
Lægeforeningen inviterer til symposium

Tirsdag den 31. maj 2011, kl. 12.30 – 17.00

Sted: Vejle Sygehus, Auditoriet »på Bjerget«, Beridderbakken, bygn. 51
Vært: Sygehus Lillebælt

DSMU afholdt den 17. nov. 2010 en masterclass om »Ledelse af uddannelse« i Odense. 
Nærværende symposium efterkommer et ønske om flere tiltag indenfor dette område og 
sætter fokus på værdisættelse af uddannelse i hverdagen.

Symposiet henvender sig især til ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, tutorlæger, 
speciallæger, yngre læger samt alle med interesse for uddannelsesindsatsen indenfor lægelig vide-
reuddannelse.
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