
 
 
 

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse  

Torsdag den 18. november 2021  

DGI-Huset, Værkmestergade 17, 8000 Aarhus C 

 
Program DSMU Årsmøde 2021 

 

Kl. 09.15 - 09.45 Ankomst - kaffe og brød 

Kl. 09.45 - 09.55 Velkomst ved formand for DSMU Gitte Eriksen  

Kl. 09.55 – 12.15 Effektiv læring på en arbejdsplads – hvordan skaber vi et godt uddannelsesmiljø i 
klinikken?  
 
Key-note oplægsholder; Pim Theunissen, Professor of Workplace Learning in 
HealthcareScientific Director of the School of Health Professions Education (SHE) 
Pim vil i sit oplæg sætte fokus på den nyeste forskning indenfor området 
arbejdspladsbaseret læring – hvad ved vi virker og hvad virker ikke?  
 
Efter Pim i 2009 blev Ph.d. i klinisk oplæring og medicinsk uddannelse har han forsket 
indenfor såvel præ- som postgraduat læring og uddannelse i flere sundhedsprofessioner og 
udgivet mere end 100 publikationer. I 2017 blev Pim Teunissen udnævnt som professor 
i ”Workplace learning in postgraduate medical education” og har være leder af The 
Maastricht School of Health Professions Education siden 2020 samtidig med, at han er aktiv 
som speciallæge I Gynækologi og Obstetrik.   
 
Hvordan vender man uddannelseskulturen i en afdeling?  
Oplæg fra Dea Kehler, Ph.d., postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, master i ledelse, 
læring og organisation, ledende overlæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest. 
Dea har som uddannelsesansvarlig overlæge på Regionshospitalet Randers i perioden 2019-
2021 været med til på imponerende kort tid at ”vende skuden” og få skabt et 
uddannelsesmiljø, hvor læring er en integreret del af hverdagen for alle læger på!  
 
Sessionen vil være en blanding af oplæg, spørgsmål og diskussion i mindre grupper  

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost – networking  

Kl. 13.15 – 14.40 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 ”Videnskabeligt Uddannelses-Forum – VUF”, 
DMSU’s bestyrelse 
 
 
 
 
 



De 10 poster til præsentation er  
 
Implementering af tværfaglig kompetencevurdering i anal ambulatoriet, Nyborg Sygehus 
v. Sara Kristin Finnbogadottir 
 

Patienters oplevelse af studenterkonsultationer - et bidrag til læring  
v. Louise Binow Kjær 
 
Samskabelse af et tværfagligt case-baseret blended learning program 
v. Charlotte Lærke Weitze 
 
Identifikation af læringsmål for operationssygeplejersker involveret i robot assistance 
kirurgi - et Delphi Studie 
v. Louise Møller 
 
Læring ved bimodal, interaktiv case-præsentation i almen praksis. Et pilotstudie 
v. Casper Østergaard Andreasen 
 
Integration af uddannelse i en klinisk hverdag. Omfanget og karakteren af supervision - et 
pilotprojekt 
v. Shireen de Fine Bangash 
 
Morgenkonferencens koreografi - socialisering ind i en klinisk afdeling og dannelse af 
specialefællesskab. Et kvalitativt studie 
v. Jane Ege Møller 
 
Medicinstuderendes læring til morgenkonference - en spørgeskemaundersøgelse med 
fokus på Dagens Case. 
v. Maria Grann 
 
Evaluering af læringsmiljøet i speciallægeuddannelsen på Rigshospitalet undersøgt med DK-
RECT - et validerings- og cross-sectional observationelt studie 
v. Rikke Vita Borre Jacobsen 
 
Kompetenceudvikling i praksissektoren - efteruddannelse om behandling og opfølgning af 
personer med type 2-diabetes 
v. Stense Kromann Vestergaard 
 
 
 
Der bliver serveret kaffe og kage under denne session.  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  



Kl. 14.45 – 16.00 Symposium om udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark i et 10 års 
perspektiv 

 
Paneldebat med deltagelse af: 
• Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen 
• Michael Bräuner Schmidt, lægefaglig direktør, Repræsentant fra 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, at hver deltager i panelet i et kort debatskabende oplæg 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, Uddannelseskoordinerende overlæge, Aarhus 
Universitetshospital 

Kl. 16.00 – 16.10 Overrækkelse af DSMU´s 2 posterpriser og tak for i dag 

Kl. 16.15 – 17.00 DSMU-generalforsamling 2021 
 

Her præsenterer DSMU´s bestyrelse selskabets arbejde i det forgangne år bl.a. med 
præsentation af spørgeskemaundersøgelsen blandt alle medlemmer af DSMU og erfaringer 
med afholdelse af virtuelle webinarer, udvikling af hjemmesiden www.dsmu.dk mm. 
Bestyrelsen ser frem til at diskutere med medlemmerne, hvad DSMU skal arbejde med i 
2022.   
Kontingent skal fastlægges for 2022 og der skal vælges medlemmer til bestyrelsen, hvor der 
i år er 4 pladser på valg (se nærmere i dagsorden til Generalforsamlingen).  
 
Kandidater til bestyrelsen 
Har du lyst til at gøre en forskel, og vil du være med til, at DSMU i langt højere grad kommer 
til at fremstå som en uddannelsesfaglig aktør, der bidrager til at udvikle uddannelsen af 
læger i Danmark til gavn for nutidens og især fremtidens vores patienter! 
Hvis dette lyder som noget for dig, vil vi opfordre dig til at stille op til bestyrelsen.  
 
Alle ordinære medlemmer af DSMU har stemmeret og har mulighed for at melde sig som 
kandidat helt frem til starten af generalforsamling.  
 
Som kandidat har du mulighed for at lave en skriftlig præsentation af dig selv dvs. hvem er 
du, din motivation for at stille op og hvad du især gerne vil bidrage med i bestyrelses-
arbejdet. 
Beskrivelsen, der kommer på vores hjemmeside, vil vi bede dig om at sende til 
holgermunck@gmail.com senest 17. november.  
 
Har du spørgsmål til bestyrelsesarbejdet så kontakt gerne Gitte Eriksen 
gitte.eriksen@auh.rm.dk 
 
Dirigent; Anne Mette Mørcke, Centerleder, Centre for Educational Development, Århus 
Universitet 

 

http://www.dsmu.dk/
mailto:holgermunck@gmail.com
mailto:gitte.eriksen@auh.rm.dk

	Program DSMU Årsmøde 2021

