
DSMU masterclass 2014 

Uddannelseskultur - en uforanderlig størrelse eller et formbart redskab? 

Torsdag den 6. nov. kl. 18.00 til fredag d. 7. nov. kl. 15.00 

Hotel Kong Arthur, Nørre Søgade 11, 1370 København  

Uddannelse er noget af det vigtigste for lægeverdenens funktionalitet og udvikling. Et uddannelsesmiljø er forankret i en eksisterende 
uddannelseskultur. Ligesom gode afgrøder kun kan frembringes under de rette omstændigheder med den rigtige gødning, jord, og 

pleje kan god uddannelse kun skabes under de rette omstændigheder - i en god uddannelseskultur med adgang til patienter, 
læringsmuligheder og faciliteter samt feedback. 

I denne Masterclass søger vi at besvare spørgsmål som: Hvad er lægelig uddannelseskultur og uddannelses-miljø og hvad påvirker 
det? Kan man måle på det? Og hvad gør man, hvis man bevidst ønsker at ændre en eksisterende uddannelseskultur og - miljø? 

Målgruppe/deltagere: 

Læger, postgraduate lektorer samt andre med interesse for medicinsk uddannelse. 

Program: 

Programmet vil i sin form veksle mellem oplæg fra oplægsholdere, refleksion, fælles diskussioner samt arbejde i mindre grupper. 
Torsdag aften lægger op til socialisering og erfaringsudveksling på tværs af fag & speciale, region og praksis. 

Oplæg og oplægsholdere: 

Når uddannelse for alvor er på dagsordenen - eksemplificeret ved Toronto, Canada; 

v. Charlotte Ringsted, Professor & Director ved Wilson Centre, University of Toronto 

Region Hovedstaden som Professionelt Uddannelsessted – indsatsen på lægeområdet 

v. Anette Fransen & Carsten Michael Larsen, Region H, Center for HR, Gentofte Hospital 

Kompleksiteten i begrebet uddannelseskultur 

v. Ellen Holm, Overlæge ved Nykøbing Falster Sygehus 

Måling af uddannelseskultur; Erfaringer fra OUH og Region Midt 

v.Bente Sørensen, Uddannelseskoordinerende overlæge ved OUH og 

Lene Mortensen, ph.d. og ledende overlæge ved Regionshospitalet i Randers 

Uddannelseskulturen i Novo Nordisk – et eksempel fra forskningen 

v. Sanne Møller Knudsen, Afd. leder i Novo Nordisk 

Pris & tilmelding: 

Pris for deltagelse er kr. 2750,00 - hvilket inkluderer overnatning i enkeltværelse på Hotel Kong Arthur, middag torsdag aften, fredag 
morgenmad, frokost samt eftermiddagskaffe. 

Tilmelding inden 10. oktober her.Tilmelding er bindende efter fristens udløb. 

Kontakt: Lægeforeningens Fællessekretariat, Eva Rahbek: er@dadl.dkeller tlf.: 35 44 82 29 



	


