DSMU Masterclass
Lægen som kommunikator den 18. november 2009
Radisson SAS H. C. Andersen Hotel, Odense
Formål
Temaet for årets DSMU Masterclass er lægens rolle som kommunikator. Der har gennem flere år
været fokus på kommunikationens betydning for et godt læge-patientforhold. En væsentlig del
af en læges arbejde er at kommunikere med patienter, pårørende, kolleger og andre
samarbejdspartnere. At kommunikation er sat på dagsordenen afspejles blandt andet i, at én af de
syv lægeroller alene vedrører rollen som ”kommunikator”. Som en konsekvens heraf foregår der
undervisning både præ- og postgraduat på lægeuddannelsen. Men spørgsmålet er, hvad de
studerende får med sig fra den prægraduate undervisning og hvordan retention og transfer styrkes
i forhold til det kliniske arbejde og den postgraduate uddannelse?. Et andet spørgsmål er, hvordan
man kan kompetencevurdere i forhold til kommunikatorrollen?
Formålet med dagen er at diskutere disse og andre relaterede spørgsmål. Vi vil belyse forskellige
uddannelsesperspektiver i forhold til lægen som kommunikator med baggrund i den nyere
forskning og baseret på de uddannelsesmæssige erfaringer på området.
Undervisningsformen er i høj grad deltageraktiverende med henblik på i samarbejde at opnå et
større fælles udbytte og gerne give til grobund for dannelsen af netværk efterfølgende.
Form
Endags seminar med overnatning, som afholdes dagen før DSMU’ årsmøde, således at man kan
deltage i årsmødet den 19. november i Odense.
Målgruppe
DSMU Masterclass er for alle med interesse i medicinsk uddannelse. For at få det fulde udbytte
skal man påregne forberedelse.
Deltagerantal
Deltagerantallet er begrænset til 24, og optagelse sker efter ”først til mølle” princippet. Kurset vil
blive gennemført med et betalende deltagerantal på 15.
Tilmelding og pris
Tilmelding bedes ske til Linda Ædelsten Edslev, Fællessekretariatet, lie@dadl.dk
senest den 15. oktober 2009
Prisen for deltagelse er kr. 2600,- Prisen dækker deltagelse i Masterclass inkl. forplejning samt
overnatning.
Sted
Radisson SAS H. C. Andersen Hotel, Odense (5 minutter fra Banegården)
Tolvholder for masterclassen
Birgitte Dahl Pedersen, Psykolog, Center for Klinisk Uddannelse (CEKU), Rigshospitalet
birgitte.dahl.pedersen@rh.regionh.dk
Undervisere
Annonceres senere

