DANSK SELSKAB for MEDICINSK UDDANNELSE
MasterClass 2016

Mesterlæren – old school – but still cool!
Formål

Målet med dette års Masterclass er at belyse betydningen af de fysiske rammer for optimering af læring anno
2016 samt at udfordre den klassiske opfattelse af mesterlære. Via solide empiriske data samt projektarbejde får
deltagerne forudsætninger for at initiere og implementere moderne mesterlære som det bærende princip i
uddannelsen af læger. Spørgsmål som - hvor er de pædagogiske og praktiske udfordringer for læringen? hvem
lærer vi af? hvordan finder mestre ud af at være mestre sammen? - vil blive belyst.

Målgruppe/deltagere

Læger: Ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger, uddannelseskoordinerende yngre læger,
postgraduate kliniske lektorer, uddannelseskoordinerende overlæger og klinikere med interesse for uddannelse
(præ og postgraduat)

Form

Interaktiv undervisning med oplæg, workshops, projektarbejde og diskussion

Tid

Torsdag d. 24. november kl. 17.30 (efter DSMU’s Årsmøde og generalforsamling) - fredag d. 25. november kl.
16.00

Sted

Comwell, Århus

Undervisere og oplægsholdere
Jonas Nordquist er Ph.d. og leder af Medical Case Centre, Karolinska Instituttet i Stokholm. Jonas interesserer sig
for interaktiv pædagogik mellem lærere og studerende samt pædagogisk lederskab. Han har udgivet flere
arbejder om læringslandskaber og disses indflydelse på det medicinske curriculum. Jonas vil endvidere udfordrer
ledelsens betydning for, at de gældende rammer for læring kan udnyttes optimalt.
Lene Tanggaard; er cand. psych., Ph.d. og professor ved Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet. Ifølge
Lene Tanggaard har vi brug for at lære af hinanden og det folder hun ud i bogen ”Lær – effektiv talentudvikling og
innovation” som hun har skrevet i samarbejde med Tue Jelsbo. I et deltageraktiverende oplæg vil Lene
rammesætte begrebet mesterlære herunder, hvad betyder det, at vi siger vi har mesterlære? Hvordan kan
mesterlæren medvirke til at etablere en dynamisk og effektiv læringskultur?
Mads Skipper er formand for Lægeforeningens udvalg for forskning og uddannelse, medlem af Lægeforeningens
bestyrelse og har i juni 2016 forsvaret sin Ph.d., der belyser de organisatoriske arbejdskulturer, som omgiver den
kliniske speciallægeuddannelse. Mads vil i sit oplæg fokusere på de yngre lægers perspektiv på, hvordan de lærer
sammenholdt med de teoretiske aspekter på læring.

Kursusledelse
Gitte Eriksen

Gitte er medlem af DSMU’s bestyrelse. Hun er til daglig Uddannelseskoordinerende overlæge på Aarhus
Universitetshospital, Kvalitet, Lægelig Videreuddannelse, Ph.d. og MPM.

Ilse Christiansen

Ilse er medlem af DSMU´s bestyrelse. Hun er hæmatolog, dr. med., uddannelsesansvarlig overlæge i Afdeling for
Blodsygdomme, Aalborg Universitetshospital, PKL i hæmatologi, Videreuddannelsesregion Nord, hoved- og
delkursusleder og har en master i læreprocesser (MLP).

Charlotte Paltved

Charlotte er medlem af DSMU’s bestyrelse. Hun er kontorchef i Koncern HR MidtSim, overlæge, PKL i simulation,
Videreuddannelsesregion Nord og har en Master i Medicinsk Uddannelse. Charlotte forsker i interprofessionel
teamkommunikation og patientsikkerhed i mødet med medicinsk simulation.

Pris

Kr. 2950,- hvilket er inkl. forplejning og overnatning i eneværelse fra 24. Til 25. november. Der gives reduktion på
500,- kr såfremt man ikke har behov for overnatning. Kursusbog er inkluderet i prisen.

Antal deltagere

24 deltagere. Pladser tildeles efter ”først til mølle”- princippet

Tilmelding

På www.dsmu.dk fra d. 4. aug. Tilmeldingsfrist er d. 7. september 2016
Tilmelding er bindende efter fristens udløb.

Forberedelse

Kursusbog: ”Lær – effektiv talentudvikling og innovation”, Lene Tanggaard med Tue Jelsbo.
Bogen fremsendes ultimo september efter tilmeldingsfristens udløb.
Bogen forventes læst inden MasterClass.
Ca. to uger før kurset vil kursisterne blive kontaktet af kursuslederne for at afdække forventninger til MasterClass,
kursisternes faglige profil, erfaring og interesser inden for emnet. Ligeledes vil kursisterne blive bedt om at
udarbejde et personligt Impact Map for at optimere egen læring samt udbytte og effekt af at deltage i denne
MasterClass.

Arrangør

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse - DSMU

