
 
 
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Formandsberetning 2020-2021 
 
Indledning  
DSMU er det videnskabelige selskab for medicinsk uddannelse og har som hovedopgave at fremme viden 
om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning herom. Dette for at skabe den bedst mulige 
prægraduate og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig på første møde efter generalforsamlingen i 2020 med følgende:  

Formand, Gitte Eriksen 
Næstformand, Thomas Hertil  
Kasserer, Tommy Frisgaard Øhlenschlæger   
Faglig sekretær, Vibeke Ersbak  
Webmaster, Holger Munck  
Joachim Frølund 
Louise Binow Kjær 
Rune Dall Jensen 
Observatør for FADL, Emma Bengtsson 
 
I perioden 2020/2021 har DSMU haft Johanne Mosdal, Linda Ædelsten Edslev og nu Lene Kristensen alle fra 
Lægeforeningen som sekretær. Bestyrelsen takker for et godt samarbejde og professionel hjælp. 
 
Medlemmer 
DSMU har følgende typer medlemskab: 
Individuelt medlemskab: 500 kr. 
Organisationsmedlemskab: 3.000 kr. for op til 1-9 personer / 6.000 for op til 10-29 personer. 
Studerende: 100 kr. 
DSMU har pr. 1. oktober 2021 319 ordinære (individuelle) medlemmer, hvilket er en fremgang på 32 
medlemmer (11%) sammenlignet med 2020. Heraf er kun to medicinstuderende, 6 med "pensionist 
kontingent" og 18 betaler ikke kontingent pga. alder (+70) jf. gældende regler i Lægeforeningen 
Selskabet har 11 organisationsmedlemsskaber, hvilket er en fremgang på 550% fra 2019, hvor der kun var 
to organisationer, der var medlem.  

• Videreuddannelsessekretariatet Region Midtjylland* 
• Lægeforeningen 
• Hospitalsenheden Midt* ny i 2020   
• Region Nordjylland, Team Medicinsk pædagogik ny i 2020   
• Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland ny i 2020   
• Stenodiabetes, København ny i 2020   
• Kræftafdelingen, AUH ny i 2020   
• Simulationscentret SimC, OUH ny i 2020   
• Tutorcentret, Hvidovre Hospital ny i 2020   
• Yngre Læger, Sekretariatet ny i 2020   
• Institut for Klinisk Medicin, AU ny i 2020  

*Fra 10-29 deltagere i DSMU-aktiviteter 



 
 
 
Bestyrelsen vurderer, at nye tiltag som nyhedsbreve, virtuelle webinarer, annoncering af stillingsopslag 
inden for medicinsk uddannelse, synlighed på de sociale medier via hjemmeside, Facebook, LinkedIn har 
været medvirkende til, at flere tegner medlemskab af DSMU.  

• Ambitionen er, at DSMU med udgangen af 2022 har 400 ordinære medlemmer og 20 
institutionsmedlemsskaber.  

Medlemskaber 
DSMU har i 2021 fortsat med at have et ”international membership” i AMEE. Dette giver medlemmerne af 
DSMU flere fordele bl.a. orientering om tiltag i AMEE og mulighed for at deltage i AMEE kongressen til 
medlemspris. Bestyrelsen har løbende markedsført denne fordel overfor alle medlemmer. 

 
Arbejdet i bestyrelsen 2020/2021 – udvalgte områder 
Bestyrelsen har i 2020/2021 arbejdet ud fra de spor, der blev lagt på visionsseminaret 2019 dvs.  

• at DSMU skal være en forening, der sætter fokus på uddannelse af læger i et livslangt perspektiv dvs. 
fra starten af studiet over den lægelige videreuddannelse til efteruddannelse og kompetenceudvikling 
som speciallæge.  

• at DSMU skal udvikle sig til at blive et større ”Netværk for uddannelsesengagerede”, der favner 
undervisere i bred forstand, uddannelsesledere, udviklere, forskere samt studerende og 
uddannelseslæger. 

• at DSMU i højere grad ser sig selv som og fremstår som et medicinsk pædagogisk og uddannelsesfagligt 
selskab. Dette fordi det er med til at skabe en erkendelse og anerkendelse af, at ”medicinsk 
uddannelse” er en selvstændig disciplin – et fagområde.  

• at DSMU skal sætte lægers uddannelse i centrum, stille spørgsmålstegn ved samt udfordre om 
uddannelse og læring kan gøres bedre og anderledes samtidig med, at DSMU skal være formidler af 
god praksis og evidens.  

DSMU er sat i verden for at fremme kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark. Bestyrelsen ønsker også 
fremadrettet at invitere både sundhedsprofessionelle og andre professioner, der arbejder med den 
lægelige uddannelse, at bidrage til arbejdet med at nå dette mål.  
Bestyrelsen er desuden meget bevidst om, at selskabets fokus har ændret sig fra primært ”forskning i 
medicinsk uddannelse” i starten til nu også at have fokus på ”kvalitetsudvikling” af medicinsk uddannelse i 
et bredere perspektiv. Bestyrelsen vil have et øget politisk fokus på at fremme implementering af 
forskningsresultaterne, som fortsat er fundamentet for selskabets arbejde.  
 
I 2020 fik bestyrelsen skabt struktur med årshjul og good practice for planlægning samt fordelt ansvar for 
de forskellige opgaver. I 2021 har der i bestyrelsen været godt og effektivt samarbejde, hvor alle har budt 
ind og taget ansvar for de tiltag, der er blevet sat i gang (se nedenfor). Der har i perioder været meget travlt 
med andre arbejdsopgaver bl.a. udløst af Covid-19, men lysten til at arbejde i bestyrelsen har aldrig 
manglet. 
Covid-19 pandemien har som for alle andre betydet, at bestyrelsen har måttet tænke nyt og ud af boksen. 
Det er bestyrelsens vurdering, at vi og dermed DSMU er lykkedes flot med at transformere vores aktiviteter 
til virtuelle løsninger.  
 
Bestyrelsen har siden afholdelsen af DSMU’s første virtuelle generalforsamling i november 2020 afholdt:  

• 1 konstituerende bestyrelsesmøde som ”hybrid”. 
• 1 virtuelt internat (over 2 dage i januar 2021). 



 
 

• 3 virtuelle og 2 fysiske dagsmøder (april og oktober 2021).  
• Derudover har 3 medlemmer fra bestyrelsen deltaget i LVS Årsmøde juni 2021.  

DSMU har været i stand til virtuelt at levere ny viden og inspiration inde for medicinsk uddannelse på et 
højt niveau (se afsnit om VUF). Dette skyldes, at bestyrelsen samlet set besidder mange forskellige 
kompetencer – nogle er digitalt indfødte og andre er ikke – men alle har stort uddannelsesnetværk, der 
giver mulighed for at engagere oplægsholdere mm inden for en lang række områder. 
 
Bestyrelsen i DSMU har i 2021  
• kortlagt DSMU’s målgrupper inden for medicinsk uddannelse i Danmark og afdækket bestyrelsens 

uddannelsesnetværk. De 3 store målgrupper for DSMU er:  
o uddannelsesmodtagere  
o uddannelsesgivere i klinisk praksis  
o uddannelsesgivere på institutioner 

 
• udarbejdet spørgeskema og gennemført en survey blandt alle medlemmer i DSMU maj/juni 2021.  

 
• arbejdet på at få flere medlemmer. Dette i form af at blive mere attraktiv for medlemmerne ved at: 

o videreudvikle hjemmesiden www.dsmu.dk og bl.a. som noget nyt annonceret stillingsopslag, 
ph.d.-foredrag, uddeling af uddannelsespriser m.m.  

o øge aktiviteterne i regi af Videnskabeligt Uddannelses-forum (VUF). 
o udsende Nyhedsbreve via mail til medlemmerne med opfordring til videreformidling. 
o udarbejde en strategi og plan for branding af DSMU via sociale medier, hjemmeside og 

bestyrelsens uddannelsesnetværk.  
 

• drøftet, hvilke holdninger og meninger DSMU kan og skal have i det offentlige rum. 
Konklusionen blev, at DSMU fx skal være tydelig på områder som:  

o hvilke kompetencer en UAO skal have og gøre opmærksom på, at UAO allerede er 
leder.  

o at der skal være bedre udbytte – mere læring i de studerendes klinikophold.  
o at der skal være kvalitet i den simulationsbaseret undervisning, der gives.  
o at læring kræver ressourcer – fordi læring ikke sker ved osmose - men kræver viden 

om, hvordan man bedst lærer i praksis.  

Derimod kan og skal DSMU ikke komme med synspunkter i politiske sager som fx tjenestepligt. 
 

• styrket og udbygget samarbejdet med Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) ved at 
o bidrage til afvikling af LVS' virtuelle workshop om revisionen af den lægelige videreuddannelse, 

der blev afholdt i januar 2021. DSMU præsenterede de medicinsk pædagogiske perspektiver.  
o være aktiv i Følgegruppen for Inspektorordningen og på de sociale medier, hvor vi har givet 

udtryk for vores bekymring for konsekvenserne af SST´s beslutning om at reducere i antallet af 
inspektorbesøg i 2020/21. En bekymring vi delte med Lægeforeningen og LVS. Det er derfor 
glædeligt at SST nu igen har en ambition om ca. 140 årlige inspektorbesøg.   
 

• diskutere udbytte af klinikophold under studiet med afsæt i FADL´s analyse og rapport og danske 
publikationer på området, hvilket er medvirkende til, at temaet for DSMU Masterclass 2021 blev læring 
under klinikophold.  
 

http://www.dsmu.dk/


 
 
• haft fokus på at styrke samarbejdet mellem universiteterne (den prægraduate uddannelse) og 

hospitalerne/almen praksis med det mål at lette transitionen fra studieliv til arbejdsliv samt etablere 
forskning inden for medicinsk uddannelse. 

DSMU’s rolle og position i fremtiden - bestyrelsens ambitioner bringes til diskussion på 
Generalforsamlingen 2021 
Bestyrelsen har på flere møder i 2021 drøftet:   

• Hvorfor skal man være medlem af DSMU? 
• Hvem er vores medlemmer og hvem er vores potentielle medlemmer? 
• Hvad tilbyder vi og hvor vil vi hen?  

Bestyrelsen er enige om, at langt de fleste læger, der har et formelt ansvar og/eller løfter opgaver 
inden for medicinsk uddannelse, ikke har en stærk faglig identitet som ”uddanner”, men har den 
primært i specialeselskabet. Dette er medvirkende til, at den enkelte læge ikke ser DSMU som et 
fagligt bærende selskab, hvilket kan være en barriere for at blive medlem og løfte opgaver i DSMU-
regi. Bestyrelsen vurderer derfor, at det vil være relevant at arbejde for ”medicinsk uddannelse” 
som fagområde under LVS. 
 
Bestyrelsen vil i 2022 arbejde for   
• at det at være medlem af DSMU opleves som mere ”levende” bl.a. gennem tiltag, der kan 

medvirke til, at DSMU bliver mere synlig udadtil og uden for ”egne” rækker fx ved:  
o at styrke dialogen med specialeselskaberne og tilbyde faglige input om medicinsk 

uddannelse til uddannelsesudvalgene. 
o at skabe DSMU nyheder og ikke bare ”like” andres. F.eks. kunne DSMU problematisere, 

at der bruges forskellige ”læringsredskaber” i den præ- og postgraduate uddannelse.  
o at DSMU indtager en proaktiv rolle ift. at beskrive kompetenceprofil for fremtidens 

UAO som leder af uddannelse inkl. varetagelse af personaleansvaret for 
uddannelseslæger i en afdeling. 

o at DSMU i højere grad bruger kredsen af uddannelseskoordinerende overlæger og 
lektorer som en kanal til at udbrede DSMU’s budskaber via nyhedsbreve mm.  

 
Revisionen af den lægelige videreuddannelse – SST 2020-2022 
DSMU har i 2020/21 fulgt Sundhedsstyrelsens arbejde med revisionen af den lægelige videreuddannelse 
tæt. I efteråret 2020 blev der nedsat 4 arbejdsgrupper    

1. Indhold i og omfang af opbygningen af den lægelige videreuddannelse. 
2. Specialestruktur (hvilke og hvor mange). 
3. Modeller for dimensioneringen. 
4. Videreuddannelsens governance (regler, praksis og processer). 
 

De 4 grupper indledte arbejdet i 2020, men pga. Covid-19 pandemien havde Sundhedsstyrelsen ikke 
mulighed for at prioritere arbejdet, som derfor blev pauseret fra maj til oktober 2021. Arbejdet genoptages 
nu med fornyet styrke og fokus fra SST med arbejdsgruppemøder i november 2021. 
 
DSMU vil bl.a. via samarbejdet med LVS og Lægeforeningen følge arbejdet tæt. DSMU vil se nærmere på de 
forslag til mål og ”leverancer”, som Sundhedsstyrelsen har foreslået arbejdsgrupperne skal levere til det 
Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, der er styregruppe for revisionsarbejdet. Tidsplanen er fortsat, 
at de 4 gruppers anbefalinger og hovedrapporten skal diskuteres på DNRLV møde i oktober 2022. DSMU er, 
som en række andre interessenter, bekymret for om tidsplanen giver plads til, at der kan arbejdes i dybden 
med de komplekse problemstillinger, som SST ønskes belyst. 



 
 
 
DSMU finder det positivt, at det ser ud til, at der fremadrettet også vil blive sat fokus på, hvordan kvaliteten 
af den lægelige videreuddannelse kan styrkes. Bestyrelsen og medlemmer af DSMU har til den del af 
arbejdet en vigtig opgave med at blive ved med at komme frem med de uddannelsesfaglige perspektiver 
dvs. evidens og praksisbaseret viden om medicinsk pædagogik, betydningen ”faculty development” og 
uddannelsesledelse.  
Bestyrelsen vil have en særlig opmærksomhed på at diskutere og belyse, hvordan eventuelle ændringer i 
den lægelige videreuddannelse f.eks. ændringer i KBU-uddannelsen vil påvirke den prægraduate 
uddannelse. Det er vigtigt at understrege, at DSMU ikke kan og skal forholde sig til de emner og 
diskussioner, der relaterer sig til specifikke specialer.   
 
Bestyrelsen vil have et særligt fokus på at komme med input til nedenstående emner  
 
• Behov for at investere i udviklingen af medicinsk pædagogik og uddannelse med det mål at styrke 

arbejdspladsbaseret læring både præ, post og livslangt: 
Kravene til effektiv patientbehandling, ændringer i behandlingsmønstre fra indlagt til ambulant, 
flytning af opgaver mellem sektorer kombineret med flere i uddannelse inden for alle faggrupper 
betyder, at vi skal være dygtigere og mere bevidste om, hvordan vi bedst lærer af, om og med 
hinanden. Det er en kernesag for DSMU, at revisionen af lægeuddannelsen kommer til at indebære en 
styrkelse af den Pædagogisk Udviklende Funktion (PUF – professorer og lektorer) og at samarbejde 
med uddannelseskoordinatorer i praksis og på hospitalerne udbygges.   
 

• Behov for øget fokus på og krav til struktureret kompetenceudvikling af vejledergruppen: 
Der bør ses på, hvad der er god praksis og hvad der er god standard på tværs af Danmark. Der er brug 
for at revitalisere de centrale vejledninger, der er skrevet i 2003! Bestyrelsen ser gerne, at kompetencer 
i det at vejlede andre allerede styrkes under studiet. Der er brug for at sætte fokus på, hvordan man 
sikrer, at en læge mestrer at vejlede andre læger f.eks. gennem peer-supervision/invers feedback. 
Ligeledes skal der være en særlig opmærksomhed på, hvordan man superviserer klinik og patientnært.  
 

• Sikring af de nødvendige rammer for uddannelsen/læringen på afdelinger: 
Rammerne for læring er ikke altid til stede i hverdagen. Der ønskes et fokus på, at læringsrum skal være 
til stede 24/7, så læringen styrkes og integreres i klinisk praksis og ikke står ved siden af dvs. uden for 
”driften”. Der er behov for, at ledelserne på alle niveauer bakker op om uddannelsesrammerne, og at 
ledere af uddannelse får anerkendelse og prestige.  

 
• Brug for at øge læringen gennem samarbejde med andre – fra solist til teamplayer: 

DSMU ser med bekymring på, at mange studerende oplever ensomhed på studiet, og at KBU-læger 
møder en klinisk hverdag, hvor opgaver løses af den enkelte læge uden den nødvendige 
opmærksomhed på at sikre nærvær og samspil med de nye kollegaer. Der er brug for, at der i 
lægeuddannelsen indgår ”makkeroplæring” f.eks. via ”dyader” et velfungerende redskab og at starten 
på lægelivet f.eks. indebærer ”KBU boddies”.  
 

• Øget fokus på transfer og læring fra kurser i den lægelige videreuddannelse: 
Det centrale spørgsmål er, hvordan man lærer, herunder hvordan kurser fungerer i den lægelige 
videreuddannelse. Transfer er meget vigtigt sammen med øget fokus på pædagogikken i kurset. Der er 
brug for at se på f.eks. kommunikationskurser i den præ- og postgraduate uddannelse, så der bygges 
ovenpå i stedet for mere af det samme! 



 
 

 
Bestyrelsen ser frem til, at DSMU på Årsmødet 2021 skal være vært for en spændende debat mellem 
hovedaktørerne i revisionen af den lægelige videreuddannelse – nemlig Sundhedsstyrelsen, Danske 
Regioner, Lægeforeningen, LVS og FADL. 

Survey blandt DSMU’s medlemmer 
DSMU gennemførte i maj/juni 2021 en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmerne. Denne havde til 
formål at give bestyrelsen et indblik i medlemsskarens sammensætning, interesser og ønsker. Dette for at 
sikre, at DSMU leverer relevante tilbud og arbejder for udvikling på uddannelsesområdet med blik for 
målgruppens behov. Undersøgelse blev gennemført af Tommy Frisgaard Øhlenschlæger og Vibeke Ersbak 
har bidraget med analyse af data.  
Undersøgelse blev sendt ud til 292 medlemmer og 39% besvarede spørgeskemaet, hvilket er en 
besvarelsesprocent der normalt opnås ved survey i regi af Lægeforeningen. Besvarelserne var 
repræsentative ift. antal medlemmer i de 5 regioner osg mange specialer er repræsenteret. 
Medlemmernes primære uddannelsesfunktion var prægraduat 18%, postgraduat 50% mens 32% anfører 
andet. Svarerne fordeler sig som 93% læger og 7% der udgøres af en bred vifte af medlemmer med anden 
faglig baggrund, men som er beskæftiget i eller med uddannelse. De studerende udgør kun 1%.  
I alt angiver 64%, at de er forskningsaktive og 36%, at det er inden for uddannelse, hvilket giver gode 
muligheder for, at DSMU fremadrettet kan være med til at facilitere opbygningen af netværk for 
forskningsaktive medlemmer. 
 
Medlemmernes interesser spænder lige så bredt som medlemsskaren indikerer, dvs.  

• prægraduat lige fra optagelse på studiet, undervisningen på studiet, pædagogik, sammenhængen 
med klinikken og transitionen til kliniker. Forskning i uddannelse. 

• alle aspekter i den kliniske uddannelse på individniveau med læring, vejledning, 
kompetencevurdering og især feedback også bilateralt. 

• Faculty development og uddannelseskultur. 
• Strukturering af den gode uddannelsesafdeling og ledelse af uddannelse. 
• Interprofessionel læring og simulation. 

 
DSMU’s rolle i forhold til at facilitere og hjælpe medlemmerne 
I besvarelserne er der samlet set en stor ønskeliste, men overordnet peges der på, at DSMU skal påtage sig 
en vigtig rolle med at få uddannelse på dagsordenen, at gøre uddannelsen synlig i det daglige arbejde og 
endelig promovere forskning og forskningsresultater, der kan medvirke til at sikre kvaliteten af den 
uddannelse som leveres præ- som postgraduat. At arbejde for en karrierevej og ekspertuddannelse i 
uddannelse foreslås bl.a. for at cementere ”medicinsk uddannelse” som fag. 
 
Medlemmer ønsker, at DSMU skal: 

• levere basale kurser for nye i faget. 
• formidle forskning, ekspertviden og pædagogik.  
• udarbejde guides til god uddannelsestilrettelæggelse herunder, hvordan man kan balancere 

mellem drift, uddannelse og forskning.  
• introducere til nye uddannelsesmetoder, f.eks. virtuel undervisning. 
• være visionær på uddannelse i fremtidens sundhedsvæsen. 
• lave en markedsplads for forskning i uddannelse med netværk, finansieringsmuligheder og 

stillinger. 
• have fokus på sammenhæng mellem den medicinske uddannelse og den kliniske verden. 



 
 
 
Bestyrelsen vil gerne takke for de mange konstruktive input. Vi ser frem til at kunne inddrage 
medlemmerne i det videre arbejde med at opfylde ikke alle, men nogle af ønskerne. Det er ikke nødvendigt 
at ”opfinde det hele selv”, men der er brug for at DSMU hjælper med at facilitere medlemmerne derhen, 
hvor viden findes. 
 
DSMU’s hjemmeside www.dsmu.dk og brug af sociale medier  
DSMU er til for medlemmerne, og derfor bruger bestyrelsen en stor mængde energi på at nå ud til 
medlemmerne med information om aktiviteter og nyheder.  
 
Som noget nyt i 2021 har DSMU fået en LinkedIn-profil (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse) som 
supplement til selskabets hjemmeside og Facebook-profil. DSMU har aktuelt 52 følgere på LinkedIn. I 2021 
har der indtil nu været ca. 50 opslag primært med DSMU’s egne aktiviteter, men også stillingsopslag og 
DSMU’s holdninger til aktuelle problemstillinger inden for uddannelsesområdet. Ambitionen er, at DSMU 
har mere end 200 følgere med udgangen af 2022, og at andre end bestyrelsen sørger for aktiviteter på de 
sociale medier. 
 
I 2020 stod DSMU´s webmaster Holger Nordstrøm Munck for en gennemgribende opdatering af 
hjemmesiden. Bestyrelsen arbejder hele tiden på, at hjemmesiden skal være en overskuelig og let 
tilgængelig adgang til selskabets aktiviteter og nyheder. På hjemmesiden findes også en sektion for de 
yngste uddanner, hvor UKYL’er og uddannelseslæger kan hente f.eks. kompetencevurderingsværktøjer. 
 
Ambitionen er, at selskabets hjemmeside i fremtiden skal kunne tilbyde endnu flere uddannelsesværktøjer 
end den gør i dag. Udfordringen er at holde evidensbaserede materiale ajour, efterhånden som de 
revideres og udvikles. Dette er en opgave, som bestyrelsen håber, at flere medlemmer vil være med til at 
løfte i 2022. 
 
DSMU skal i højere grad skal være med til at facilitere netværksdannelse inden for medicinsk uddannelse i 
Danmark og her vil øget synlighed og tilgængelig via hjemmeside og de sociale medier være et vigtigt 
element.  
 
Videnskabeligt Uddannelses-Forum – VUF  
DSMU har som mål at gøre det lettere for medlemmerne at blive opdateret om relevante nyheder inden 
for medicinsk og sundhedsfaglig uddannelse.  
I 2020 nedsatte bestyrelsen derfor et ”Videnskabeligt Udvalg”, med det formål at formidle udvalgt 
videnskabeligt uddannelsesrelevant materiale til DSMU’s medlemmer.  
 
I 2021 besluttede bestyrelsen at ændre navnet på ”Videnskabelige Udvalg” til ”Videnskabeligt 
Uddannelses-Forum” (VUF) ud fra ønsket om at fremstå som et mere åbent og frit forum for diskussioner 
og præsentationer af nyt inden for medicinsk uddannelse. Samtidig blev det lukkede site ”Kun for 
medlemmer” på hjemmesiden fjernet.  
 
VUF, der består af Rune Dall Jensen, Louise Binow Kjær og Ulla Bjerre-Christensen, har i 2021 stået for en 
række nye tiltag, som medlemmerne heldigvis har taget godt imod.  
 
I 2021 har VUF fremhævet to danske uddannelsesstudier, som har haft fokus på arbejdsbaseret læring i 
postgraduat lægelig uddannelse på hjemmesiden. Tak til de 2 forfattere for at have bidraget, og DSMU ser 

http://www.dsmu.dk/


 
 
bestemt frem til, at flere medlemmer vil benytte sig af muligheden for at præsentere egne videnskabelige 
artikler og forskning via www.dsmu.dk. Det er muligt at kontakte VUF via mail til videnskab@DSMU.dk    
 
DSMU har i foråret 2021 afholdt 3 webinarer, hvor formatet har været 30 min. oplæg efterfulgt af 30 min. 
diskussion. Emnerne for de 3 webinars har været: 

• Kommunikation i klinikken v. Jane Ege Møller (15 deltagere). 
• Sammenhæng mellem simulation og klinik – barrierer og muligheder v. Sigurd Beier Sloth (18 

deltagere). 
• Feedback i klinikken v. Kristian Krogh (43 deltagere). 

 
Der har i alt været 112 tilmeldte til de 3 workshops og i alt 76 har deltaget.  
  
DSMU har i 2021 afholdt 2 virtuelle workshop. 
  
Forårsworkshoppen ”Træk virkeligheden ind i din undervisning med video simulation” blev afholdt af 18. 
maj med  

• Kamilla Pedersen, Ph.d., forsker på Centre For Educational Development på Aarhus Universitet. 
• Karen Louise Møller, specialkonsulent ved Centre For Educational Development på Aarhus 

Universitet. 
som oplægsholdere og facilitatorer. Der var 25 tilmeldte, hvoraf 17 deltog. 
  
Efterårsworkshoppen ”Hvad er "diversitets sensitivitets" kompetencer og hvorfor skal det være en del af 
uddannelsen af læger i Danmark?” blev afholdt d 29. september med  

• Janne Sørensen, centerkoordinator, chefkonsulent, medlem af ledergruppen i Forskningscenter for 
Migration, Etnicitet og Sundhed på Københavns Universitet. 

• Marie Nørredam, Professor, Centerleder i Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed på 
Københavns Universitet. 

som oplægsholdere og facilitatorer. Der var 23 tilmeldte, hvoraf 15 deltog. 
 
I 2021 har der været tilmeldt 170 til DSMU´s virtuelle aktiviteter og 108 har deltaget. VUF har sørget for det 
tekniske og har været moderator. DSMU vil gerne takke GynZone, Århus og Steno Diabetes Center 
Copenhagen for at have stillet lokaler og udstyr til rådighed i 2021.   
 
Erfaringer fra Covid-19 pandemien har vist, at DSMU skal forsætte med og gerne i langt højere grad være 
formidler af uddannelsesviden, nyheder og diskussioner virtuelt. På DSMU´s hjemmeside gøres oplæg og 
artikler fra webinarer frit tilgængelige for alle. Ambitionen er, at præsentationerne optages og dermed kan 
være til glæde for flere medlemmer se f.eks. oplægget om ”Feedback i klinikken”. Dette bliver et område, 
som den nye bestyrelse, sammen med forhåbentlig flere, medlemmer skal arbejde med og udvikle på i 
2022.  
 
På Årsmødet 2021 præsenterer DSMU, hvad vi kan tilbyde af hjælp til afholdelse af webinarer/workshops 
og der vil være mulighed for at ønske emner for kommende webinarer eller byde sig til med egne projekter 
eller udviklingstiltag.  
 
Bestyrelsen har som mål i 2022, at flere medlemmer skal være aktivt involveret i arbejdet med at udbrede 
nyheder og viden inden for medicinsk og sundhedsfaglig uddannelsesforskning. 
 

http://www.dsmu.dk/
mailto:videnskab@DSMU.dk
http://dsmu.dk/?page_id=968


 
 
FADL 
FADL’s repræsentant i DSMU´s bestyrelse i 2020/2021 Emma Bengtson har bidraget væsentlig til 
diskussioner og arbejdet i bestyrelsen bl.a. i forbindelse med planlægningen af Masterclass 2021, der 
sætter fokus på læring i klinikopholdene.  
 
FADL har i 2021 haft fokus på 2 områder 
• Studieundersøgelsen 2021, som bl.a. havde fokus på trivslen på de fire medicinske 

uddannelsesinstitutioner samt det faglige og sociale udbytte af studiet under COVID-19 pandemien. 
Studieundersøgelsen 2021 offentliggøres i november og dele heraf vil blive præsenteret på FADL´s 
stand på Årsmødet 2021. 

• “FADL Mener” udtrykker FADL’s holdninger til forskellige uddannelses- og sundhedspolitiske emner 
bl.a. i forhold til “Psykiatri” og “Patientsikkerhed og frygten for fejl”. Denne er blevet opdateret og 
danner baggrund for foreningens fremadrettede arbejde. 

Det er vigtigt for DSMU, at FADL er stærk repræsenteret i bestyrelsen som repræsentant for de 
medicinstuderendes synspunkter og holdninger. DSMU har derfor også en ambition om at få flere 
medicinstuderende som medlemmer.  
 
Årsmøde og masterclass og symposier 2020 og 2021  
Årsmøde og Masterclass 2020 – aflyst pga. Covid-19 pandemien  
DSMU var klar med et spændende program med 90 tilmeldte til Årsmødet og en fuldtegnet Masterclass, 
som begge desværre måtte årsmødet aflyses. Dette påførte DSMU en udgift på 25.000 kr.  
 
Årsmøde og Masterclass 2021 
Bestyrelsen ser meget frem til at afvikle et ”fysisk” Årsmøde d. 18. november 2021 i Århus og hvor, der i 
skrivende stund er tilmeldt 107 deltagere. Årsmødet byder på oplæg og diskussion af emnet ”Effektiv 
læring på en arbejdsplads – hvordan skaber vi et godt uddannelsesmiljø i klinikken?”, en postersession 
med 10 præsentationer og en højaktuel paneldebat om fremtidens lægelige videreuddannelse. DSMU 
Masterclass 2021, der afvikles 18.-19. november med titlen ”Det gode klinikophold – hvordan skaber vi de 
bedst mulige læringsbetingelser”, blev også hurtigt fuldtegnet og er nu udvidet til 28 deltagere.     
 
Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er en paraplyorganisation for alle specialeselskaberne, herunder også 
DSMU. LVS har en bestyrelse og et repræsentantskab. Repræsentantskabet sammensættes af 
repræsentanter fra de enkelte specialeselskaber, hvis medlemstal afgør, hvor mange repræsentanter det 
enkelte selskab har. DSMU har i 2021 nu 4 pladser i repræsentantskabet mod tidligere 3, hvilket skyldes det 
stigende antal medlemmer. LVS´ bestyrelse indstiller på det kommende repræsentantskabsmøde 11. 
november 2021 Gitte Eriksen, formand for DSMU til valg til bestyrelsen. 
 
LVS har bestyrelsesmedlemmer i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV) og i Prognose og 
Dimensioneringsudvalget. LVS har en plads i ”Følgegruppen for Inspektorordningen”, SST og her har LVS i 
maj 2021 udpeget DSMU´s formand Gitte Eriksen i juni 2021 som repræsentant for LVS. 
 
LVS er høringspart i mange anliggender på landsplan og regionalt niveau. DSMU har mulighed for at afgive 
høringssvar, som indgår i LVS’ svar eller går direkte til den involverede myndighed. DSMU´s sekretær 
Vibeke Ersbak har i 2021 stået for opgaven med at vurdere om der er sager med relevans for DSMU. DSMU 
har i 2021 indgivet kommentarer til ”Høring over udkast til vejledninger om journalføring i 
sundhedsvæsnet”  
 



 
 
Bestyrelsen indledte i 2020 et samarbejde med LVS omkring arbejdet med ”Revisionen af den lægelige 
videreuddannelse i et 10 års perspektiv. Sundhedsstyrelsen 2020”. DSMU fik derigennem mulighed for at 
være med til at planlægge og afvikle den virtuelle workshop som LVS afholdt for alle specialeselskaber i 
januar 2021. Workshoppen blev ledet af Bente Malling, LVS-bestyrelsen. DSMU fik mulighed for at 
præsentere de medicinsk pædagogiske aspekter og bidrog med teknisk support. Udbyttet af workshoppen 
var vidensdeling og et idekatalog over, hvilke områder arbejdet med revisionen af den lægelige 
videreuddannelse bør fokusere på. 
 
DSMU’s bestyrelse ser frem til at styrke samarbejde med LVS om kvalitetsudvikling og forskning inden for 
præ-, post- og efteruddannelse af læger. DSMU har som ambition, at der i løbet af 2022 indledes en 
drøftelse af, om det vil være en fordel for en evidens og forskningsbaseret udvikling af den lægelige 
uddannelse i Danmark, at ”medicinsk uddannelse” etableres et nyt fagområde.   
      
DSMU-samarbejde med Lægeforeningen 
Lægeforeningens Prægraduat Udvalg  
DSMU repræsenteres i Lægeforeningens Prægraduate Udvalg af Louise Binow Kjær og Ulla Bjerre-
Christensen. Udvalgets formål er at drøfte emner, der har relevans for prægraduat medicinsk uddannelse i 
Danmark. Udvalget består af studielederne for medicin fra alle fire universiteter samt studenter-
repræsentanter (FADL, Medicinerrådet) og repræsentanter fra YL, FAS, PLO og Lægeforeningens 
Sekretariat.  
Møderne giver rig mulighed for erfaringsudveksling på tværs af universiteter og foreninger, og der har 
siden DSMU Årsmøde 2020 været afholdt to møder: den 11. marts og den 25. oktober 2021. På møderne 
har følgende emner været drøftet: 

• Uddannelsessituationen under Covid-19: herunder hvordan det har påvirket studerende og 
undervisere, samt erfaringer med digital undervisning, herunder f.eks. fordelene ved digitale 
studiegrupper. 

• Revision af den lægelige videreuddannelse: herunder muligheder for at give input til 
universiteternes repræsentanter i arbejdsgruppe 1 og 2. Et opmærksomhedspunkt for netværket er 
overgangen mellem lægestudiet og den første del af den lægelige videreuddannelse.   

• Optag på universiteterne: herunder holdninger til antal studerende og kriterier for optag, samt 
dimensionering, dvs. ratioen mellem kandidatproduktion og hoveduddannelsesforløb. 

”Lægeforeningens Udvalg for Uddannelse”  
DSMU er løbende i dialog med Lægeforeningens Uddannelsesudvalg (LUU) omkring lægers uddannelse. 
DSMU deltager ved formanden ad hoc som observatør i de punkter på udvalgets møder, hvor der er behov 
for gensidig videndeling. DSMU har i 2021 deltaget i LUU diskussioner af a) reduktionen i antallet af 
Inspektorbesøg i 2020/21 b) Coronakrisens konsekvens for uddannelsesområdet c) SST 
dimensioneringsplan og d) arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse. 
 
På DSMU’s Bestyrelsesmøde april 2021 deltog formanden for LUU Jesper Brink i en drøftelse af, hvordan 
samarbejdet kan styrkes. LUU vil gerne gøre brug af den viden DSMU har inden for medicinsk uddannelse 
f.eks.:  

• internationale perspektiverer fra universiteter osv. nye trends fx i måder at uddanne på 
• viden omkring optagelseskriterier på medicinstudiet 
• teknikkens indflydelse på den lægelige uddannelse 
• evalueringskultur og kompetence 
• indhold i kurser  



 
 

• hvordan superviserer vi bedst 
• viden om den fremtidige UAO i afdelingen 

 
Økonomi 2020/2022 – regnskab & revision  
I 2020 er regnskabsåret omlagt fra 1/9 – 31/8 til at følge kalenderåret. Regnskab for 2020/21 skal aflægges 
for perioden 1/9 2020 til 31/12 2021, hvor der kun vil være kontingentindtægter x 1, men Årsmøde/MC x 2. 
Det aflyste Årsmøde og Masterclass 2020 gav et underskud på 25.000 kr. 
På generalforsamlingen præsenteres regnskabet for perioden 1/9 2020 til 30/9 2021, der viser et overskud 
på 73.930. Bestyrelsen estimerer af udgifterne for perioden 1/10 til 31/12 2021 vil være på ca. 24.600, 
hvilket giver et forventet årsresultat for den samlede periode på ca. 49.300, kr. Det endelige regnskab for 
perioden godkendes først på Generalforsamlingen i november 2022.  
Det positive resultat skyldes færre mødeudgifter kombineret med øgede kontingentindtægter, der dels 
skyldes, at det individuelle kontingent er øget fra 400 til 500 kr. årligt i 2019 og dels, at DSMU har fået flere 
medlemmer.   
Selskabets revisorer Anne Mette Mørcke og Thomas Hertel vil inden generalforsamlingen revidere det 
foreløbige regnskab og de takkes for deres indsats for selskabet. 
 
Budget 2022 – 1/1 til 31/12 2022 
Bestyrelsen forventer en forsat øgning i antal medlemmer på ca. 10% i 2022. Bestyrelsen har forsat behov 
for at kunne afholde fysiske møder og et internat, hvorfor der afsættes 59.000 til bestyrelsens arbejde. I 
2022 budget afsættes 10.000 kr. til indkøb af udstyr, der kan sikre professionel afvikling af virtuelle 
aktiviteter for medlemmerne. Samlet budgetteres med et overskud på ca. 42.000 kr.  
Bestyrelsen indstiller, at kontingentet, for de forskellige medlemstyper fastholdes i 2022. dvs. 500 kr. 
(individuelt), 100 kr. (studerende), 3000 kr. for op til 10 personer og 6000 kr. for op til 29 medlemmer 
(organisatorisk). Begrundelsen er at bestyrelsen ønsker at konsolidere selskabets økonomi.  
 
Afsluttende bemærkninger for formanden 
Som formand vil jeg gerne afslutte beretningen 2020/21 med at takke hele bestyrelsen for et spændende 
og gensidigt inspirerende samarbejde. Der har været en stor lyst til at bidrage professionelt og konstruktivt 
til arbejdet og jeg håber, at DSMU’s medlemmer ud fra beretningen har fået et indtryk af, at bestyrelsen i 
2021 har fortsat arbejdet med at udvikle DSMU til i højere grad at blive en aktør, der lyttes til, når det 
gælder forskningsbaseret kvalitetsudvikling af den lægelige uddannelse i Danmark.  
Der skal til de to fra bestyrelsen - som har valgt ikke at genopstille – nemlig Tommy Øhlenschlæger (valgt i 
2017), og Rune Dall Jensen (valgt i 2019) lyde en meget stor tak for indsatsen og bidrag til bestyrelsens 
arbejde i denne omgang. Jeg regner med og håber, at vi fortsat kan trække på jeres viden og lyst til at være 
med til at forbedre uddannelse for læger. 
Efter nu 2 år som formand for DSMU ser jeg en bestyrelse og et fagligt uddannelsesselskab, der er 
tydeligere positioneret og klar til at gå i gang med alle de spændende opgaver, der venter i 2022. Med 
etableringen af Videnskabeligt Uddannelsesforum, en dynamisk hjemmeside, begyndende profilering på de 
sociale medier og ”knowhow” omkring virtuel formidling af forskningsresultater og udviklingsprojekter ser 
jeg et DSMU, der fremadrettet i langt højere grad ”kommer ud over rampen”, er med til opbygge 
uddannelsesnetværk og skabe uddannelsesfaglig identitet, legitimitet og stolthed på tværs af professioner.  
 
Jeg genopstiller som formand for DSMU fordi jeg gerne vil være med til sammen med bestyrelsen og 
DSMU´s medlemmer at dagsordensætte, at kvalitetsudvikling af den lægelige uddannelse er en vigtig 
hjørnesten i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Med det mener jeg, at god uddannelse af læger og 



 
 
alle andre sundhedsprofessionelle er en forudsætning for, at vi kan levere god behandling til nutidens, men 
især til fremtidens patienter. ”Uddannelsesspecialister” har en evidensbaseret faglig viden om, hvordan 
man skaber effektiv læring indenfor præ-, post- og efteruddannelse. Derfor vil mit mål som formand for 
DSMU, hvis jeg genvælges, være at medvirke til, at ”medicinsk uddannelse” bliver et nyt fagområde under 
LVS og at flere specialister i uddannelse inddrages i beslutninger, der vedrører uddannelsen af læger og 
dette gælder også i arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse! 
 
DSMU har brug for medlemmer i bestyrelsen, der vil være med til at gøre en forskel og som har mod på at 
tænke ud af boksen og komme med nye ideer til, hvordan DSMU skal arbejde med at forbedre uddannelsen 
af læger i Danmark. Hvis det lyder som noget for dig, vil jeg bestemt opfordre dig til at stille op til 
bestyrelsen. 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Gitte Eriksen, 
Formand for DSMU 
Aarhus den 27. oktober 2021 
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