Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
Torsdag den 19. november 2020 kl. 9.30 - 17.00
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København
Program

Kl. 09.30 - 09.45

Kaffe og brød

Kl. 09.45 - 09.55

Velkomst

Kl. 09.55 – 10.35

Cand.mag. i psykologi, ph.d. stud., ekstern lektor Mille Mortensen, Institut for Psykologi,
Københavns Universitet
”Hvad har betydning for læring på sundhedsfaglige arbejdspladser? – strømninger
anno 2020
”Hvordan påvirker hverdagen på arbejdspladsen anno 2020 vores muligheder for trivsel og
opretholdelse af motivation til egen og andres kompetenceudvikling?”

Kl. 10.35 – 12.20

Ph.d., adjunkt Pia Strand, , Medicinska fakultetens Centrum för Undervisning och Lärande –
MedCUL, Lunds Universitet
Hvad kan vi i fællesskab gøre, for at arbejdspladsen blive et godt læringssted for alle?
Pia Strand, der er doktor i medicinsk videnskab og international ekspert indenfor området
klinisk vejledning og læringsmiljø, vil igennem fortællingen ”Dare to disagree” – med afsæt i
«Praktikteori» præsenterer, hvordan det er muligt at arbejdemed at påvirke læringsmiljøet.
Oplægget indleder en workshop, hvor der skal arbejdes med at identificere faktorer indenfor
arbejdsklima og kultur, som påvirker læringen og identifikation af konkrete tiltag, der kan
forbedre arbejdsklimaet på egen arbejdsplads, og som kan afprøves lige efter årsmødet!
Der gennemføres en kort elektronisk survey om læringsmiljø og vejledning blandt alle
deltagere før Årsmødet
Der vil være kaffe undervejs i workshoppen.

Kl. 12.20 – 13.15

Frokost

Kl. 13.15 – 14.20

Forskning indenfor medicinsk uddannelse i Danmark – årets postersession
I år vil der være 2 priser ”Medlemmernes pris”, der afgøres ved afstemning på Årsmødet og
Juryens pris”, der tildeles efter vurdering af ”Det Videnskabelige Udvalg”, DMSU’s bestyrelse

Kl. 14.20 – 14.45

Pause - Kaffe og kage

Kl. 14.45 – 15.55

Jubilæumssymposium om den fremtidige udvikling af den lægelige videreuddannelse i
Danmark
Paneldebat med deltagelse af:
· Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen
· Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
· Jesper Brink Svendsen, formand for Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse
· William Wendler Thomassen, formand for FADL
· Bente Malling, medlem af Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse og DNRLV
Symposiet indledes med et kort debatskabende oplæg, hvor deltagerne kommer med deres
allerbedste bud på, hvor de ser den lægelige videreuddannelse er på vej hen, når de ser ind i
fremtiden gennem deres ”uddannelseskrystalkugle”? Vi har bedt alle fokusere på 2
spørgsmål
· Hvad er de største udfordringer i forhold til at sikre kvaliteten i uddannelsen?
· Hvordan uddanner vi bedst læger til at kunne imødekomme krav og forventninger fra
fremtidens patienter?
Moderator; Gitte Eriksen, formand for DSMU

Kl. 15.55 – 16.00

Overrækkelse af DSMU´s 2 posterpriser og tak for i dag

Kl. 16.00 – 17.00

DSMU generalforsamling
Her præsenterer DSMU´s bestyrelse selskabets arbejde i det forgangne år bl.a. med præsentation af det nye Videnskabelige Udvalg, medlemsfordele via på www.dsmu.dk.mm.
Bestyrelsen vil endvidere lægger op til en diskussion af, hvad DSMU skal arbejde med i 2021.
Det vil inden årsmødet være muligt at komme med ideer og ønsker via en survey, der
gennemføres blandt alle medlemmer af DSMU oktober 2020. Endelig skal der fastlægges
kontingent og vælges medlemmer til bestyrelsen, hvor der i år er 5 pladser på valg.

Pris for deltagelse i årsmøde:
650 kr. for medlemmer af DSMU
950 kr. for ikke medlemmer
Klik her for tilmelding

