
       
 
 

         Uddannelseskultur: Et formbart redskab? 
 

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse, DSMU, inviterer til symposium 
 

Mandag den 16. marts 2015 kl. 12.00 - 16.45 
 

Sted: Vejle Sygehus, Auditoriet ”på Bjerget” (Bygning S), Beridderbakken 
Vært: Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus 

 
Mange undersøgelser viser, at uddannelseskulturen er en af de vigtigste parametre for at sikre kvalitativ god og effektiv 
uddannelse. Uddannelseskultur handler om mere end kortvarig træning af enkeltpersoner eller enkeltstående 
patientsikkerhedsmæssige tiltag. En god uddannelseskultur handler om, at en hel organisation lærer - herunder at ledere 
og medarbejdere arbejder på at lære af hinandens succes’er og fejl. 
Symposiet bygger på viden og erfaringer fra selskabets MasterClass i ”Uddannelseskultur” 5.-6. nov. 2014.    
 
Formål 
På symposiet deles forsknings- og praktisk viden om at arbejde målrettet med uddannelseskulturen med henblik på at 
optimere rammer for, og udbytte af, den medicinske uddannelsesindsats.  
 
Målgruppe 
Symposiet henvender sig primært til læger, der har ansvar for, og - eller - særlig interesse for, at optimere 
uddannelse, læring og uddannelseskultur i den kliniske hverdag. Andre faggrupper er velkomne. 
 
PROGRAM 
 

Kl. 12.00    Ankomst og sandwich 
 
Kl. 12.45   Velkomst v. Sygehus Lillebælt 
 
Kl. 12.50  Intro til dagen samt et kort gruppeoplæg v. Jacob Melchiors, bestyrelsesmedlem i DSMU 
 
Kl. 13.05   Hvad er uddannelseskultur – en teoretisk og praktisk ramme v. Lene Mortensen, ledende 
                  Overlæge, PKL, Regionshospitalet Randers 
 
Kl. 13.50 Organisation, uddannelseskultur og sikkerhed v. Peter Musaeus, ass. prof., Ph.D., Center 

for Medicinsk Uddannelse, Århus Universitet 
 
Kl. 14.10 Pause med kaffe og kage  
 
Kl. 14.35 Inddragelse af yngre læger i uddannelse; Ildsjæle og ”bottom-up approach” med eks. 

på måder at øge medinddragelse og medansvar for læring v. Jacob Melchiors, 
afdelingslæge, RH  

 
Kl. 15.00 Inddragelse af medicinstuderende i uddannelse; Eksempler på hvorledes justering af 

enkelte parametre har skabt mere aktive læringssituationer og bedre involvering v. 
Betina Ristorp Andersen, overlæge, Hillerød Sygehus og Center for Medicinsk Uddannelse, RH  

 
Kl. 15.35 Kort pause  
 
Kl. 15.45 Oplæg til – samt gruppedrøftelser med opfølgning i plenum 
 
Kl. 16.20 Uddannelseskultur og uhensigtsmæssige uddannelsesforløb; Hvilken viden om medi-

cinsk uddannelseskultur kan vi høste af et forskningsprojekt udført i Videreuddan-
nelsesregion Nord? v. Lene Mortensen, ledende overlæge, PKL, Regionshospitalet Randers 

 
Kl. 16.40 Afrunding  
 
 
Tilmelding: 
Arrangementet er gratis for medlemmer af DSMU; Pris for øvrige kr. 300.  
Tilmelding er nødvendig inden fredag d. 6. marts på www.dsmu.dk eller her: Online tilmelding 
Medlemskab af DSMU kan oprettes via: www.dsmu.dk  
Ved kontakt: Lægeforeningens Fællessekretariat, Eva Rahbek: er@dadl.dk eller tlf.: 3544 8229 

http://www.dsmu.dk/
http://eservices1.laeger.dk/irj/portal/lso?SAP_QueryString=plvar%3D01%26otype%3DD%26objid%3D50068216%26core%3Dtrainingtype.htm

