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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse  

Beretning til 15. Generalforsamling 5. november 2015 

 

Indledning 

DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred for-
ståelse og forskning herom for at skabe den bedst mulige prægraduate og postgraduate 
medicinske uddannelse i Danmark. 

Vi har igen i 2015 haft et travlt år i DSMU regi. Vi har haft åbne arrangementer, der har 
været velbesøgte og der er planlagt et spændende årsmøde og Masterclass. Aktiviteterne 
kan ses på selskabets hjemmeside www.dsmu.dk.  

 

Medlemsorientering  

Selskabet tæller nu 257 medlemmer, heraf 235 ordinære medlemmer, 9 institutions--
medlemskaber, 1 ekstraordinært medlem og 8 medlemmer over 70 år eller ikke er-
hvervsaktive. 

Selskabet har haft en tilgang på 22 ordinære medlemmer. Kontingentet har i år været 
uændret på 300,- kr. årligt. 

Bestyrelsen hilser de nye medlemmer velkommen og glæder sig over at vi via institu-
tions-medlemskaber når ud til en endnu større skare, som således informeres om sel-
skabets 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 Representa-
tive Meeting, her repræsenteret ved næstformand Lars Konge. Dette initiativ arbejder 
med udvidelse af det internationale samarbejde omkring forskning i medicinsk uddan-
nelse. 

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen består nu af Thomas Hertel (formand), Lars Konge, Susanne Tolstoy, Rikke 
Malene Jepsen, Jørgen Hesselfeldt, Jacob Melchiors, Peter Musaeus, Gitte Valsted Eriksen 
og Charlotte Paltved.  

På bestyrelsesmødet d. 17. november 2014 konstituerede bestyrelsen sig med Lars 
Konge som næstformand, Rikke Malene Jepsen som kasserer, Susanne Tolstoy som fag-
lig sekretær og Jørgen Hesselfeldt som Webmaster. Ordinære bestyrelsesmedlemmer 
var derudover Charlotte Paltved, Jacob Melchiors, Peter Musaeus og Gitte Valsted Erik-
sen 

En særlig tak skal der igen i år lyde til Eva Rahbek fra Lægeforeningens Sekretariat, der i 
mange år har fungeret som selskabets effektive sekretær og støtte. 
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Udover de valgte medlemmer af bestyrelsen har Foreningen af Danske Lægestuderende 
(FADL) også en observatørpost, som i det forløbne år har været repræsenteret af Janni 
M. Sørensen. 

Der er blevet afholdt 5 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling; november 
2014 samt i januar, marts, juni og august 2015. To har været afholdt i Domus Medica, 
samt et i henholdsvis Århus, Vejle og 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 og 
opdatering om de valgte emner indenfor feltet medicinsk uddannelse.  

Jørgen Hesselfeldt har valgt ikke at genopstille og skal takkes for aktiv deltagelse i besty-
relsesarbejdet specielt har hans arbejde omkring hjemmesiden været prisværdigt. Der-
udover genopstiller Susanne Tolstoy heller ikke og skal takkes for sin aktive indsats i 
bestyrelsen og ved diverse arrangementer som DSMU har været vært for, bl.a. i Vejle. 

 

Aktiviteter 

DSMU har i lighed med tidligere år haft et velbesøgt halvdags symposium, der berørte 
emnet fra Masterclass 2014 om uddannelseskultur. Sygehus Lillebælt lagde som altid 
venligt lokaler til på Vejle Sygehus og DSMU vil gerne takke for velvilje og økonomisk 
bistand til mødet. 

Dernæst havde bestyrelsen planlagt et halvdagssymposium om ”Vejledning af læger un-
der uddannelse” i august. Dette måtte desværre udskydes pga. sygdom. Symposiet vil 
blive afholdt d. 14.12 2015 i Domus Medica i København. 

DSMU har ved Lars Konge taget initiativ til stiftelse af en national arbejdsgruppe for me-
dicinsk simulation i Danmark. Her er de relevante parter inviteret og der har været af-
holdt to møder i 2015, hvor der var stor opbakning til initiativet. DSMU vil fortsat være 
opmærksom på at hjælpe til med dette nationale initiativ. 

DSMU tog i foråret initiativ til en temadrøftelse om DSMU’s fremtid med forskellige nøg-
lepersoner bredt i den Lægelige Videreuddannelse i forbindelse med det årlige PKL/PUF 
seminar. Desværre blev vi ramt af en del afbud, men individuelle drøftelser om DSMU’s 
fortsatte rolle blev nået. Dette har resulteret i at der arbejdes videre med en ide om et 
større fællesmøde med deltagelse af Lægeforeningen, sekretariaterne for den lægelige 
videreuddannelse og DSMU. Dette vil blive forelagt til generalforsamlingen. 

Årsmøde 

Årsmødet i 2015 bliver afholdt på Syddansk Universitet, J.B. Winsløws Vej 17, Odense 
Lokale 17.109 l. DSMU har i år været heldige og fået Walter Eppich fra Chicago, USA til at 
komme og tale om feedback og debriefing. Walter Eppich er førende forsker indenfor 
debriefing relateret til simulation i sundhedsvæsenet. Han har deltaget i multiple studier 
om simulation og debriefing og har en række publikationer bag sig. Hans emne ”Let’s 

talk about it!: Lessons learned from healthcare debriefing applied to conversations in clini-

cal practice” ser vi frem til at høre. 
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I år har DSMU inviteret til frie foredrag og postersession. Der vil blive fire orale præsen-
tationer og 5 posters. Bedste orale præsentation og bedste poster vil blive belønnet med 
en boggave. I lighed med tidligere år vil der om eftermiddagen være en paneldebat om 
emnet Personlig Identitetsdannelse. Hvordan sker overgangen fra prægraduat til post-
graduat uddannelse? Her vil Mette Krogh Christensen, CESU, Århus Universitet, Nynne 
Christensen, Lægeforeningen og Stine Scott Hansen komme med indlæg og diskutere 
emnet med årsmødet. 

Dernæst vil der være tre workshops om Feedback ved Bente Malling, EPA – Entrustable  

Professional Activities – i dansk kontekst ved Lars Borly og Udvælgelsen af fremtidens 

kirurger v. Mikkel Sejer Hansen og Rune Dall Jensen. 

Tilslut afholdes selskabets generalforsamling. 

Masterclass 2015 

Årets tema er feedback eller rettere, hvorfor bliver feedback ikke anvendt som vi burde i 
den lægelige videreuddannelse og i klinisk praksis? Hvilke barrierer er der og hvordan 
kan vi selv gøre noget ved det?. Vi har i år fået Walter Eppich til også at deltage i master-
classen og uddybe hans erfaringer med brugen af feedback. Vi vil endvidere introducere 
begrebet ”nudging”, hvor konsulent Anne Gerhardt fra Bro Kommunikation vil give os en 
indføring i begrebet og hvordan vi kan anvende ”nudging – det at flytter mennesker” i 
vores dagligdag med medicinsk uddannelse og specielt i relation til feedback. Målet med 
masterclassen er udover øge viden og inspiration at deltagere i løbet af masterclassen 
udarbejder konkrete mini-projekter – skabeloner for nye og anderleder tiltag for at 
fremme feedback og som der er intentionen at der arbejdes videre efterfølgende. Der i 
lighed med tidligere et begrænset antal deltagere, for at vi kan opnå en aktiv deltagelse 
for alle og sikre et stort udbytte for deltagerne. Bestyrelsen vil følge op på de projek-
ter/tiltag der udarbejdes og håber at kunne præsentere disse i et idekatalog eller ved 
opfølgende møder i foråret 2016. 

 

Økonomi 

Selskabets økonomi har ikke ændret sig i det sidste år. Der var i året 2014-15 et lille un-
derskud på 8 878,- og en balance på 175 748,- kr. 

Selskabets indtægter hviler som tidligere på kontingent indbetalingerne samt et lille og 
vekslende overskud på årsmøderne. 

 

Hjemmeside 

Selskabet har som væsentlig informationsressource for medlemmer og andre en hjem-
meside. Hjemmesiden letter også adgangen til at tilmelde sig DSMU’s arrangementer. 
Hjemmesiden har været fabelagtigt godt bestyret af Jørgen Hesselfeldt. Han udtræder nu 
og bestyrelsen har derfor brug for en ny og ligeså engageret Webmaster.  

Som tidligere står hjemmesiden åben for selskabets medlemmer til annoncering af ud-
dannelses-relaterede emner som f.eks. Ph.d. forsvar, møder m.m. Henvendelse kan bl.a. 
ske til selskabets sekretær Eva Rahbek (er@dadl.dk). 
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DSMU’s Repræsentation 

DSMU er fortsat repræsenteret i Prægraduat Samarbejdsforum ved Lars Konge og Peter 
Musaeus. Efter lidt stilstand synes dette forum at røre på sig igen. 

Selskabet er i LVS repræsenteret ved Jørgen Hesselfeldt, Lars Konge og Gitte V. Eriksen.  

Dernæst har bestyrelsen haft møde med Ledende lektor Bente Malling som er medlem af 
LVS’ bestyrelse. 

 

Afsluttende  

DSMU har haft kontakt til de 3 regionale videreuddannelsessekretariater om hvorvidt 
man skulle sigte mod et nationalt uddannelsesmøde af større format, hvor man kunne 
samle et stort antal af de personer der beskæftiger sig med den lægelige videreuddan-
nelse, såvel prægraduat som postgraduat. Her tænkes på at der i samarbejde med sekre-
tariaterne, PKL/PUF lektorerne, Lægeforeningen og evt. universiteterne arrangeres et 3 
dages møde. Der vil som en forsøgsordning blive stilet mod et sådant møde i 2017, hvor 
Videreuddannelsesregion Nord vil være vært for årets PKL/PUF seminar. DSMU vil der-
for overveje om årsmødet skal placeres i relation til dette møde. Dette ønsker bestyrel-
sen at diskutere på generalforsamlingen. 

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: Thomas Hertel, der genopstiller som formandskandidat 
samt Lars Konge, Charlotte Paltved og Jacob Melchiors, som alle genopstiller til bestyrel-
sen. Susanne Tolstoy og Jørgen Hesselfeldt genopstiller ikke og der er således to ledige 
pladser i bestyrelsen.  

Bestyrelsen opfordrer til at eventuelle interesserede kandidater til bestyrelsen melder 
sig, senest ved generalforsamlingen som afholdes torsdag d. 5.11 kl. 16-17 i Syddansk 
Universitet, J.B. Winsløws Vej 17, Odense Lokale 17.109 

Det første møde efter generalforsamlingen i den ny bestyrelse er planlagt til mandag d. 
16.11 kl. 12.45 i Domus Medica. 

På bestyrelsens vegne 

 

 

Thomas Hertel, Formand. 

Odense 13.10.2015 


