DSMU Masterclass 2020
Arbejdspladsen som et godt læringssted – hvad skal der til?
19.-20. november 2020
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København
Trivsel og læringsmuligheder på arbejdspladsen er to sider af samme sag. Et godt læringsmiljø
fremmer nemlig trivsel hos både ”novicer” og ”erfarne” samtidig med, at trivsel skaber tryghed til
at lære. Det skyldes bl.a., at trivsel og læring hænger tæt sammen med følelsen af tilhørsforhold
samt muligheden for at få tildelt ansvar og modtage feedback. Desværre har aktuelle
undersøgelser vist, at trivsel og læringsmuligheder på nogle kliniske arbejdspladser har trange kår,
mens andre lykkes med at skabe synergi og dermed øge både læring og arbejdsglæde.
Et trygt læringsmiljø og trivsel hænger tæt sammen med om, der er psykologisk sikkerhed på
arbejdspladsen. Medarbejdere, der oplever psykologisk sikkerhed på arbejdspladsen har lettere
ved at tale om fejl, de har begået, bede andre om hjælp og har øget fokus på egen og den
organisatoriske læring.

Men hvordan opbygges et godt læringsmiljø for alle og hvordan kan man arbejde med at skabe
god læringskultur i en klinisk afdeling? Hvad handler psykologisk sikkerhed om og hvordan kan vi
lære af eksempler fra egen praksis?
Det er nogle at de spørgsmål du kan du få svar på, hvis du deltager i DSMU Masterclass 2020.
Oplægsholdere på Masterclass - eksperter indenfor arbejdspladsbaseret læring
Pia Strand, som er international ekspert med en doktorgrad i klinisk læring, vil stå i spidsen for
denne Masterclass, hvor deltagerne får indsigt i praksisteori, konkrete værktøjer og eksempler,
som udgangspunkt for udvikling af egen praksis. På Lund Universitets Center for Medicinsk
pædagogik (MedCUL) arbejder Pia med klinisk vejledning og kommunikation. I sin
afhandling ”Situating Faculty Development in the Clinical Workplace” undersøgte Pia, hvordan
man kan uddanne kliniske vejledere på arbejdspladsen og udviklede et valideret instrument til
vurdering af studenters opfattelse af det kliniske læringsmiljø (UCEEM).
Louise Binow Kjær er cand.scient.pol., ph.d. studerende ved Center for Sundhedsvidenskabelige
Uddannelser, Health, Aarhus Universitet. Hendes forskning har fokus på studenter-klinikker
(”Learner-Centered Student-Run Clinics”) og vil bidrage med viden om klinisk supervision,
tværprofessionelt samarbejde og patient-centeret kommunikation. Louise er tidligere kursusleder
for professionssporet på kandidatuddannelsen i medicin ved Aarhus Universitet og medlem af
DSMU’s bestyrelse.
Katrine Krogsgaard-Jensen og Lone Kaiser er begge meget erfarne
arbejdsmiljøkonsulenter ved Arbejdsmiljøteamet, Aarhus Universitetshospital og har de
seneste år arbejdet med, hvordan det med brug af konkrete værktøjer og metoder er muligt at
komme i gang med at arbejde med at styrke den psykologisk sikkerhed på en arbejdsplads. De

vil med afsæt i en kort teoretisk indledning baseret på professor Amy Edmonsons forskning på
området demonstrere redskabernes anvendelse i praksis i en deltageraktiverende workshop,
hvor deltagernes egne erfaringer med psykologisk sikkerhed i høj grad blive bragt i spil.

Forventet udbytte:
Målet er, at du som deltager i Masterclass går hjem med ny evidensbaseret viden, får inspiration
bl.a. via demonstration af konkrete redskaber og får mulighed for at udarbejde projektskitser til
konkrete tiltag, der kan afprøves i egen praksis.
Form:
Oplæg baseret på evidensbaseret viden indenfor for arbejdspladsbaseret læring kombineret en
høj grad af deltageraktivering. Elementer struktureres som team-based learning. Deltagerne vil
blive inddelt i grupper efter hvilke emner og områder deltagerne er optaget af.
Forberedelse: Udsendelse af materiale til forberedelse: 1. oktober 2020
• 1-2 artikler, som forventes læst
• En kort ”case” (1/2 - 1 A4 side), som beskriver en konkret - enten en god eller mindre god læringssituation for en uddannelseslæge på egen arbejdsplads
• Der gennemføres inden MC en survey med fokus på læringsmiljøet på deltagernes egen
arbejdsplads
Målgruppen:
Personer, der har et formelt ansvar inden for medicinsk uddannelse i klinisk praksis som f.eks. PKL,
PUF, UAO, UKYL, UKO, professor eller lektor med ansvar for klinikophold.
Frist for tilmelding: 11. september 2020
Der er kun 24 pladser som vil blive fordelt efter først til mølle
Obs DSMU Masterclass 2020 bygger videre på DSMU´s Årsmøde og derfor vil vi anbefale, at
deltagere i MC også tilmelder sig Årsmødet.
Klik her for tilmelding

Frist for afmelding: 19. oktober – herefter er tilmelding bindende og tilmeldingsgebyr
tilbagebetales ikke.
Pris:
Medlem
Deltagergebyr med forplejning/middag

1.750 kr.

Ikke medlem
Deltagergebyr med forplejning/middag

2.400 kr.

Pakkepris – årsmøde + Masterclass
Medlem
Årsmøde + Masterclass med forplejning/middag

2.300 kr.

Ikke medlem
Årsmøde + Masterclass med forplejning/middag

3.350 kr.

Sted:
Masterclass afholdes i MBK Mødelokaler, Pilestræde 61, 1112 København K
Overnatning:
Deltagerne sørger selv for overnatning i forbindelse med masterclass.
Tid:
Torsdag d. 19. nov; MC indledes med fællesspisning fra kl 18.00 og fortsætter frem til kl 21.15.
Fredag d. 20. nov; MC program fra kl 8.30-15.30
Arrangør: DSMU’s bestyrelse

