
DSMU Masterclass 2011 

 

”Det kliniske blik” – et uddannelsesmæssigt perspektiv 
 

Hotel Comwell Roskilde 
Onsdag d. 16. Nov. kl. 9.30 – torsdag d. 17. Nov. kl. 9.00 

 
 
Formål:  

 
At sætte fokus på begrebet ”det kliniske blik” og øge såvel bevidsthed som kompetencer i hvordan man 
opnår ”det kliniske blik” i medicinsk perspektiv. Både den kliniske ”ekspertrolle” og de ”ikke-tekniske” 
færdigheder sættes under lup.  
 
Målgruppe: 
 

Alle med interesse for medicinsk uddannelse. Uddannelsesansvarlige yngre læger og overlæger. Postgra-

duate lektorer.  
 
Dagsprogram - indhold:  
 

 Det medicinske blik på patienten – patienten som krop og person (Bettina Bach; Cand. mag., 
ph.d.-stip., Inst. for Didaktik; AU) 

 Klinikken som læringsrum – muligheder og barrierer (tilsv. v. Bettina Bach) 
 Hvordan opøve ”det kliniske blik”? Implikationer i videre- og efteruddannelse (Gruppearb. v. An-

ne Lippert; overlæge, DIMS og Thomas Hertel, overlæge, ph.d.,  H.C. Andersen Børnehospital).  
 De ”ikke-tekniske færdigheder”; hvad er det - hvordan underviser vi i og bedømmer dem?  (Lene 

Spanager; yngre læge, ph.d.-stip., DIMS) 
 Hvorledes kompetencevurderer (evaluerer) vi ”det kliniske blik”? (Fælles) 

 
Aftenprogram - indhold: 
 

 Entusiasme og motivation i voksenlæring (Kristian Venø; seniorsergent i Flyvevåbnets Uddannel-
sescenter)   

 
Form: 

 
Dagsprogram vil veksle mellem foredrag/oplæg, gruppearbejde og fælles opsamlinger og diskussioner. 
Der lægges vægt på deltagerinvolvering, på viden og refleksion – og på indsigt i konkrete evaluerings-
værktøjer. Aftenarrangement indeholder, udover middag og gode muligheder for netværksdannelse, et 
inspirerende oplæg om entusiasme og motivation i voksenlæring. 
Programmet indeholder fuld forplejning onsdag samt overnatning og morgenmad torsdag.  
 

Tid: 
Kl. 9.30 onsdag d. 16. nov. 2011 – kl. 9.00 torsdag d. 17. nov. Programmet starter kl. 10.00 
 
Sted: 
Hotel Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde 
 

Pris: 

Kr. 2800,- hvilket er inkl. pauseforplejning, middag og overnatning i eneværelse med morgenmad. 
 
Antal deltagere: 
24 deltagere. Pladser tildeles efter ”først til mølle” - princippet.  
 
Tilmelding:  

På www.dsmu.dk  fra den 9. sept. og tilmeldingsfrist er den 3. okt. Tilmelding er bindende efter fristens 
udløb.  
 
Arrangør: 
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse ved overlæge Anne Lippert, overlæge ph.d. Thomas Hertel, ud-
dannelsesansvarlig overlæge Jørgen Hesselfeldt og M.Sc. Susanne Tolstoy. 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 

http://www.dsmu.dk/

