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Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse 
Formandsberetning 2021-2022 
 
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 for at skabe den 
bedst mulige prægraduate og postgraduate medicinske uddannelse i Danmark. 
 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig på første møde efter generalforsamlingen i 2021 med følgende  

• Formand, Gitte Eriksen, uddannelseskoordinerende overlæge, AUH 
• Næstformand, Thomas Hertel, medicinsk lektor i pædagogik og overlæge Børneafdelingen 

OUH 
• Kasserer, Karen Busk Hesseldal, Ph.d.-studerende og HU-læge i kirurgi, Hospitalsenheden Vest  
• Faglig sekretær, Vibeke Ersbak, Uddannelseskoordinerende overlæge Regionshospitalet Vest  
• Webmaster, Holger Munck, HU læge i anæstesi på AUH  
• Joachim Frølund, Praktiserende læge, Ikast og Brande. Postgraduat klinisk lektor Århus 

universitet, Master forløb University of Dundee 
• Louise Binow Kjær, Ph.d. og post doc, Center for Educational Development Aarhus Universitet 
• Ulla Christensen, overlæge og Uddannelseschef for Steno Diabetes Center Copenhagen 
• Mohammad Jawhara, speciallæge i kirurgi, i gang med MPM, Kirurgisk afdeling, OUH   
• Observatør for FADL Anne Katrine Bak Poulsen: er på 11. semester, læser i Århus   

I perioden 2021/22 har DSMU haft Lene Kristensen, Lægeforeningen som en meget dygtig og 
effektiv sekretær. Bestyrelsen vil gerne takke for et godt samarbejde og meget 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. november 2022 333 ordinære (individuelle) medlemmer, hvilket er en fremgang 
på 14 medlemmer sammenlignet med 2021. Heraf er kun to medicinstuderende, 6 med 
"pensionist kontingent" og 22 betaler ikke kontingent pga. alder (+70) jf. gældende regler i 
Lægeforeningen. 
 
Selskabet har nu 14 organisationsmedlemsskaber mod kun to i 2019.  

• Videreuddannelsessekretariatet Region Midtjylland 
• Lægeforeningen 
• Yngre Læger, Sekretariatet   
• Kvalitet og Uddannelse, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital 
• Stenodiabetes, København  
• Region Nordjylland, Team Medicinsk pædagogik   
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• Koncern HR MidtSim, Region Midtjylland  
• Kræftafdelingen, AUH  
• Tutorcentret, Hvidovre Hospital*  
• Center for Lægers Videreuddannelse, OUH*  
• Hospitalsenhed Midt* 
• Institut for Klinisk Medicin, Pædagogisk Udviklende Funktion, AUNy i 2022 
• Sygehus Lillebælt* Ny i 2022 
• Center for Educational Developmentny I 2022 

*Fra 10-29 deltagere i DSMU-aktiviteter 
 
Det er bestemt meget tilfredsstillende, at de mange tiltag, der i bestyrelsen har været iværksat i 
2021/2022 for at udbrede kendskabet til DSMU, nu er medvirkende til, at flere tegner 
medlemskab af DSMU.  Ambitionen er, at DSMU har en 10% tilvækst i antal ordinære medlemmer 
(+30) og har 18 institutionsmedlemsskaber (+4) inden udgangen af 2023  
 
Medlemsskaber  
DSMU har i 2022 fortsat med at have et ”internationalt membership” i AMEE, hvilket giver 
ordinære medlemmer flere fordele bl.a. orientering om tiltag i AMEE og mulighed for at deltage i 
AMEE kongressen med en rabat på ca. 100 euro, hvilket blev benyttet af ca. 30 medlemmer i 2022. 

 
Arbejdet i bestyrelsen 2021/2022 
Bestyrelsen har siden afholdelsen af DSMUs generalforsamlingen i november 2021 afholdt:  

• 1 konstituerende bestyrelsesmøde – virtuel  
• 1 dagsmøde – kickoff februar 2022  
• 5 virtuelle og 1 fysiske dagsmøder (april) 

 
Derudover har 3 medlemmer fra bestyrelsen deltaget i LVS Repræsentantskabsmøde 2021, hvor 
DSMU´s formand blev valgt til LVS’ bestyrelse.  
 
Bestyrelsen har i 2022 arbejdet ud fra målsætningen om, at DSMU skal være med til at fremme 
kvaliteten af medicinsk uddannelse i Danmark og at dette gøres ved   
  

• 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 på tværs af professioner  

• at DSMU i højere grad skal fremstå som et medicinsk pædagogisk og uddannelsesfagligt 
selskab bl.a. fordi det er med til at skabe en erkendelse og anerkendelse af, at ”medicinsk 
uddannelse” er en selvstændig disciplin – et fagområde  
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• at DSMU skal sætte lægers uddannelse i centrum og stille spørgsmål ved og udfordre om 
uddannelse og læring kan gøres bedre og anderledes samtidig med, at DSMU skal være 
formidler af god praksis og evidens  

Alle områder som kom tydeligt frem i medlems survey 2021, hvor det var tydeligt, at DSMU har en 
vigtig rolle og medansvar for at få sat ”uddannelse” på dagsordenen dvs. gøre ”uddannelse” til en 
synlig og prioriteret opgave i det daglige arbejde.  

 
DSMU´s aktiviteter i 2022 viser, at DSMU fortsat er forankret i ”forskning i medicinsk uddannelse” 
samtidig med at ”kvalitetsudvikling” og nytænkning indenfor medicinsk uddannelse i et bredere 
perspektiv nu fylder. Der er derudover kommet et øget fokus på ”uddannelsesledelse og 
organisatoriske perspektiver”. Bestyrelsen vurderer, at dette er konsekvens af, at det i stigende 
grad bliver sværere og sværere at skabe den nødvendige sammenhæng og balance mellem løsning 
af uddannelsesopgaven og arbejdsplanlægning dvs. der er brug for mere kvalitet i ledelse og 
styring. Bestyrelsen har derfor på flere møder i løbet at 2022 diskuteret dette emne bl.a. med 
afsæt i det igangværende revisionsarbejde med den lægelige videreuddannelse, hvor især de 
emner som gruppe 4 - ”Governance og styring” - har været omkring ift. til UKO/UAO-funktion og 
kompetencer, den pædagogisk udviklende funktions rolle og opgaver, kvalitetsmonitorering mm 
har understreget, at det fortsat er vigtigt og nødvendigt, at DSMU sammen med medlemmerne 
arbejder for at fremme implementering af forskningsresultater og udbredelsen af ”best practice” 
indenfor uddannelsesområdet.   
 
Bestyrelsen i DSMU har i 2022 haft fokus på nedenstående emner – se mere i afsnit nedenfor 

• være aktiv i Følgegruppen for Inspektorordningen, hvor DSMU arbejder for øget kvalitet i 
og udbytte af inspektorbesøgene. Der er brug for en revision af spørgsmålene i 
selvevalueringen fx burde ”ledelse af uddannelsesopgaven” indgå sammen med et særskilt 
fokusområde ”kompetencevurdering og feedback”. DSMU ser med tilfredshed på, at en af 
anbefalingerne fra LVU-revisionen ser ud til at blive en yderligere formalisering af 
Inspektorordningen – her vil DSMU bl.a. arbejde for, at der i højere grad via 
specialeselskaberne stilles krav til inspektorernes viden og indsigt på uddannelsesområdet. 
Det er ligeledes glædeligt, at SST er godt i gang med at ”pukkelafvikle” 200 inspektorbesøg 
og at ambitionen er ca. 150 årlige besøg. Det er fortsat udfordringer med at sikre nok 
juniorinspektorer – et emne som DSMU vil tage op på kommende møder med SST.    

• styrket og udbygget samarbejdet med Lægeforeningens Uddannelsesudvalg (LUU), hvor 
DSMU har kunnet bidrage med en ekspertviden indenfor medicinsk uddannelse – en viden 
som har været meget efterspurgt og i høj grad anerkendt af LUU   

• arbejdet på at få flere medlemmer ved at blive mere attraktiv for medlemmerne bl.a. ved 
- at videreudvikle hjemmesiden www.dsmu.dk  
- at annoncere stillingsopslag, ph.d.-foredrag, uddeling af uddannelsespriser m.m.  

http://www.dsmu.dk/
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- at øge aktiviteterne i regi af Videnskabeligt Uddannelses-forum (VUF)  
- at udsende nyhedsbreve (4 i 2022) med opfordring til videreformidling   

• haft fokus på styrke samarbejde mellem Universiteterne (den prægraduate uddannelse) og 
hospitalerne/almen praksis med det mål at lette transitionen fra studie- til arbejdsliv samt 
etablere forskning indenfor medicinsk uddannelse. 

• forberedelse og planlægning af Medicinsk Uddannelseskonference (MUK) 24-26 sept. 2023 
i Århus med formanden i styregruppen samt Holger og Karen i arbejdsgruppen. DSMU 
bliver tovholder på konferencens postersession. 

Revisionen af den lægelige videreuddannelse – har fyldt og fylder stadig! 
 
Arbejdet i de 4 arbejdsgrupper 
DSMU har efter valget af Gitte Eriksen til LVS’ bestyrelse været meget tæt involveret i 
Sundhedsstyrelsens arbejde med revisionen af den lægelige videreuddannelse. Derudover har der 
været et meget tæt og udbytterigt samarbejde med bl.a. Lægeforeningens Uddannelsesudvalg 
og ”uddannelsesspecialisterne” i de 4 arbejdsgrupper  
 
1. Indhold i og omfang af opbygningen af den lægelige videreuddannelse 

a. Struktur og modeller for lægeuddannelsen - overgang fra medicinstuderende til KBU, 
efteruddannelse, indhold  

b. Specialebeskrivelser – et nyt element er på vej 
c. målbeskrivelse, lægeroller, fælles uddannelsesindhold med ønske om større bredde, kurser 
d. pædagogik og læring – kompetencevurdering, kurser, forskningstræning 

2. Specialestruktur  
a. behov for nye specialer - grundig gennemgang af 4 områder 
b. fagområder, subspecialisering, efteruddannelse (LVS/SST-rolle)  

3. Modeller for dimensionering – behov for speciallæger 
a. Central – decentral model? 
b. Faktorer af betydning for uddannelseskapaciteten – muligheder for større fleksibilitet? 

4. Videreuddannelsens governance – styring og organisering (regler, praksis og processer) 
a. modeller for styring af uddannelsen (VUR, DRRLV – er det rette model?) 
b. inspektorordningen og evlauer.dk (kvalitetsudvikling) 
c. Aktører i PUF, UKO/UAO, UKYL og vejledere  
d. Kompetenceudvikling af ”uddannere” – faculty development  

DSMU var i den grad med til via årsmødets paneldebat november 2021 at kickstarte 
genoptagelsen af revisionsarbejdet, hvor et stærkt og på dagen meget veloplagt panel   

• William Wendler Thomassen, stud. med., Københavns Universitet, formand for FADL  
• Michael Braüner Schmidt, lægefaglig direktør, medlem af DRRLV Nord og DNRLV, 

Danske Regioner 
• Jesper Brink Svendsen, HU-læge, formand for Lægeforeningens Udvalg om Uddannelse 
• Bente Malling, lektor emeritus, Lægevidenskabelige Selskabers bestyrelse  
• Søren Brostrøm, direktør, Sundhedsstyrelsen, Formand for DNRLV  
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Budskaber, der var meget klare, blev delt via LinkedIn, hvor der var var mere end 1000 visninger! 
 
1) Patienternes behov i fremtiden skal danne rammen for udviklingen af uddannelsen indenfor alle 
sundhedsprofessioner 
 
2) De kompetencer vi har på papir i målbeskrivelserne skal kunne transformeres til læring og vurdering i 
klinisk praksis 
 
3) Brug for at sætte fokus på den daglige læring fra praksis – alle har et ansvar for at spørge “hvad har du 
lært i dag – hvad har vi lært i dag og hvad betyder det for vores behandling af patienter og vores 
samarbejde?” 
 
4) Uddannelse lykkes i et læringsmiljø, hvor alle bidrager baseret på professionel og kompetent 
uddannelsesledelse i et tæt samarbejde med og opbakning fra afdelings- og hospitalsledelsen 
 
5) Behov for et større samarbejde om og integration af uddannelse på tværs af professioner og sektorer 
for at kunne imødekomme fremtidens krav til sundhedsvæsnet  
 
6) Brug for en prioritering af uddannelse som en del af den samlede opgave til gavn for patienterne og 
fastholdelse inkl. trivsel på arbejdspladsen 

 
Pointer, der ledte op til en meget livlig debat med mange gode spørgsmål og spændende 
refleksioner  

• Hvordan løfter vi uddannelsesopgaven sammen og sikrer de rette kompetencer blandt uddanner – 
vores vejledere og ”mestre”? 

• Hvordan opbygger vi læringskulturer sammen og på tværs af professioner?  
• Hvordan får vi defineret tydelige driftsmål for uddannelse? Det er nødvendigt da uddannelse tager 

TID. Det er rettidigt omhu at få tænkt løsning af ”drift og uddannelse” sammen strategisk 
• Hvordan bliver der bedre mulighed for at kunne skifte speciale igennem lægelivet og derved ændre 

sig fag-identitet som læge? 
• Hvordan sikres en tidssvarende prægraduat uddannelse med læringsrige klinikophold? 
• Hvad skal der til for at uddanne fremtidens læger til mødet med den digitale patient – hvordan får 

vi bedre digitale læringsplatforme? 
• Hvordan øger vi samme opmærksomheden på Work Life balance og vilkår for arbejde og dermed 

også uddannelsen? 
 
Analyse af uddannelsen i den kliniske enhed  
Under overskriften ”Uddannelsen i den kliniske enhed – transfer fra papir til læring – effektiv 
uddannelse i klinisk praksis” nedsatte SST en arbejdsgruppe bestående af Gitte Eriksen 
(LVS/DSMU), Kristine Lundsgaard (Sektionschef, CAMES) og Bente Malling (lektor emeritus) med 
chefkonsulent Jacob Løbner, SST som tovholder i gang med 

• at beskrive styrker/svagheder ved det vi gør i dag   
• at komme med konkrete forslag til, hvad der kan forbedre uddannelsen i klinisk praksis 

herunder, hvad skal bevares! 
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DSMU har i denne analyse været tæt involveret i   
• udarbejdelse af survey til alle UAO’er i Danmark, hvor der blev spurgt ind til brugen af 

kompetencevurderingsredskaber, anvendelighed af uddannelsesprogrammer, ramme for 
UAO-opgaven, samarbejde med ledelse – og behov for kompetenceudvikling som UAO 
m.m.). Der er kommet svar fra i alt 357 UAOér - en besvarelsesprocent på 54,6%  

• udarbejdelse af survey til alle AMUér – svar fra 29 sv. til 81%, hvor Joachim deltog i 
analysen 

• udarbejdelse af survey til alle specialebærende selskaber om arbejdet med 
målbeskrivelserne. Rapport baseret på svar fra 30 ud af 39 specialer er udarbejdet af Bente 
Malling 

• afholdelse af virtuel workshop februar 2022 for alle specialeselskaber med diskussion af 
ideer og konkrete forslag til forbedringer af fremtidens målbeskrivelser dvs. indhold, 
kompetencer, patientens behov. Joachim og Vibeke var facilitator i gruppediskussionerne 

• afdækning af igangværende forskning i medicinsk uddannelse med relevans for klinisk 
uddannelse af læger i de forskellige ”forsker-netværket”, hvor DSMU har formidlet og 
opfordret medlemmerne til at ”one-pager” om deres projekter og resultater.   

Resultatet af den omfattende analyse er samlet i 4 notater, der er præsenteret i gruppe 1 og 4 på 
møder i Sundhedsstyrelsen maj 2022.  
 
Notat om: Målbeskrivelsen; formalia, input fra specialeselskaber og anbefalinger i forhold til 
proces. Det konkluderes bl.a. at der mangler medicinsk pædagogisk support og 
sammenhængende digitale løsninger. Det er positivt, at SST ser ud til at anbefale en grundig 
revision af alle målbeskrivelser og at der skal sikres de nødvendige pædagogiske kompetencer og 
støtte fra SST mfl.  
Notat om: Kompetencevurdering (KV), hvor alle målbeskrivelser er gennemgået med fokus på 
brugen af KV-redskaber - fx har 25% af specialerne ikke har KV redskaber, der ser på 
helhedsvurdering og der er i alt ca. 550 forskellige kompetencekort. Det konkluderes, at der er 
brug for at sætte fokus på, hvordan KV-redskaber understøtter læring dvs. bliver mere formative 
end summative! Det er meget positivt, at det ser ud til at anbefalinger bakker op om dette.  
Notat om: Uddannelsesprogrammer - med fokus på, hvordan de udarbejdes i de 3 VUR og 
hvordan de anvendes. Konklusionen er bl.a. at der er forskellig praksis i de 3 VUR, hvilket gør det 
det problematisk ved forløb på tværs, at de er for teksttunge og at fordelingen af kompetencer er 
afgørende. Det er derfor glædeligt, at det ser ud til, at der anbefales en fælles national skabelon 
for uddannelsesprogrammerne. 
Notat om:  Uddannelse i den kliniske enhed – opdelt i 2; Et om uddannelsesledelse primært fokus 
på UAO-ledelsesfunktion, motivation, etablering af U-team, brug af UKYL og kompetenceudvikling 
af vejledere m.m. Et med fokus på den individuelle uddannelsesplan, vejledningssamtaler, 
overlevering og et afsnit om arbejdstilrettelæggelse inkl. input fra ”one-pagere”.  
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LVU-processen – hvor er vi nu og hvilket medicinsk uddannelsesarbejde ser DSMU ind i?  
Revisionsarbejdet blev indledt i 2020 – først pauseret pga. Covid-19 pandemien og nu pga. 
Folketingsvalget! LVS og dermed også DSMU har sammen med de øvrige interessenter udtrykt 
bekymring for sammenhængen i processen, manglende tid til dybdegående analyser især har 
arbejdet i gruppe 4 været kritiseret. En kritik, der er rejst fordi en række anbefalinger er baseret på 
overordnede betragtninger uden bagvedliggende notater, der systematisk belyser fordele og 
ulemper bl.a. på et vigtigt område som organisering af den pædagogisk udviklende funktion og 
sammenhængen med specialeselskaberne (uddannelsesudvalg/målbeskrivelser) og ledelsen af 
uddannelsen på hospitalerne (UKO/UAO m.m.).     
 
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, 
betydning af ”faculty development” og uddannelsesledelse.  
 
I skrivende stund ventes på den første samlede oversigt over de mål og anbefalinger som 
Sundhedsstyrelsen har valgt at trække ud af arbejdsgruppernes diskussioner. Planen er, at disse 
bliver præsenteret for gruppe 1 på møde 5 dec. 2022. Det Nationale Råd for Lægers 
Videreuddannelse, der er styregruppe for revisionsarbejdet, skal diskutere anbefalingerne på 
møde 18. januar 2023, hvorefter der bliver en kort høringsperiode frem til udsendelse af den 
endelige rapport i marts 2023. DSMU ser meget frem til, at der tages beslutning om, hvilke 
forbedringer der skal til for at sikre en tidssvarende og fremtidssikret uddannelse af læger i 
Danmark. 
 
Det har desværre i processen været svært løbende at informere medlemmerne og andre om, 
hvilke anbefalinger, der peges på. Dette skyldes bl.a., at mange emner er sammenhængende, at 
processen har været forstyrret og endelig har SST har valgt en model, hvor der ikke er adgang til 
notater mm via fx en hjemmeside. Alle dokumenter vil blive offentliggjort sammen med den 
endelige rapport i foråret 2023. DSMU vil sørge for, at medlemmerne får viden om ”hvor vi skal 
hen med uddannelsen af læger i DK” og planlægger med debatmøder for medlemmerne om 
emnet i løbet af 2023.   
 
DSMU-hjemmeside www.dsmu.dk og brug af sociale medier 
DSMU har også i dette bestyrelsessår brugt meget tid og energi på at nå ud til selskabets 
medlemmer med information om aktiviteter og nyheder. 
Selskabets webmaster Holger Nordstrøm Munck har gjort meget ud af, at hjemmesiden skal være 

http://www.dsmu.dk/
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en overskuelig og let tilgængelig adgang til selskabets aktiviteter og nyheder.  Hjemmesiden fik 
sidste år en sektion for de yngste uddannere med værktøjer for UKYL’er.  
 
Statistik om sociale medier  
DSMU’s LinkedIn-side har 116 følgere, hvilket er mere end en fordobling sammenlignet med 2021. 
Der er en tydelig overvægt af østjyder blandt følgerne på LinkedIn. 
DSMU’s Facebook-profil har 103 følgere. DSMU’s følgere på Facebook er primært fra 
hovedstaden. Ifølge Facebooks analyseværktøj har 1370 personer set indhold fra DSMU’s 
Facebook-side i løbet af 2022. 
 
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 2023 
 
DSMU skal i højere grad skal være med til at facilitere netværksdannelse indenfor 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. DSMU har derfor i 2022 fortsat med åbent og 
frit at stille selskabets hjemmeside til rådighed for diskussioner og præsentationer af nyt indenfor 
medicinsk uddannelse. 
 
Det er derfor glædeligt, at dette er blevet godt modtaget, og at der derfor har været en øget 
aktivitet i VUF ikke mindst takket være de mange gode artikler og Ph.d.-forsvar, som er produceret 
indenfor medicinsk uddannelse i Danmark. Der har bl.a. været fokus på faculty development, 
vejledning og transfer. På hjemmesiden www.DSMU.dk er links til artikler og Ph.d.-afhandlinger.  
 
Derudover kan man også finde nye Uddannelsesværktøjer indenfor bl.a. vejledningssamtaler 
(skabeloner til referat, uddannelses- og karriereplan – bidrag fra Anita Sørensen, Bispebjerg og 
Frederiksberg hospital) og psykologisk sikkerhed (bidrag fra Katrine Krogsgaard, AUH) under 
fanen ”Uddannelsesværktøjer”. Det er håbet, at materialet kan forbedre udbyttet af 
vejledersamtalerne for både uddannere og uddannelseslæger. Stor tak til forfattere og 
bidragsydere til både artikler og redskaber.   
 
VUF har i 2022 bestået af Joachim Frølund, Louise Binow Kjær og Ulla Bjerre-Christensen.   
  

http://www.dsmu.dk/
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DSMU har i 2022 afholdt 6 webinarer, som generelt har været meget velbesøgte. Vi har typisk 
indledt med et kort oplæg på 20 minutter efterfulgt af mulighed for spørgsmål og diskussion. 
DSMU har i 2022 indkøbt udstyr, der sikrer teknisk god lyd og billedkvalitet. VUF har været 
moderatorer.  
 

 
I 2022 har der været tilmeldt 293 til DSMU´s virtuelle aktiviteter og ca. 182 har deltaget. Stor for 
opbakningen og til alle der har bidraget med faglige oplæg. 
Bestyrelsen har valgt, at DSMU’s webinars skal være et gratis tilbud, som kan være med til at give 
et indblik i et varieret udvalg af emner inden for medicinsk uddannelse. Ambitionen er, at 
præsentationerne optages så de efterfølgende kan ses eller genses på selskabets hjemmeside se fx 
oplægget om 3-timers møde, Train The Trainer. Der planlægges med webinarer i 2023 om bl.a. 
Studieunits, Train the trainer, Læringskultur og feedback 
Bestyrelsen har som mål i 2023, at flere medlemmer skal være aktivt involveret i arbejdet med at 
udbrede nyheder og viden inden for medicinsk og sundhedsfaglig uddannelsesforskning.  
 
FADL 
FADL’s repræsentant i DSMU´s bestyrelse i 2021/2022 ved Anne Katrine Poulsen. 
FADL har i 2022 uddelt ”Klinikprisen 2021”. I år gik prisen til Ortopædkirurgisk afdeling i Vejle. 
Derudover valgte vi at offentliggøre hele top 3 i år, som indbefattede en medicinsk og en 
paraklinisk afdeling. 
FADL's Uddanelsespolitiske udvalg har i 2022 lagt vægt på 3 problematikker: Robusthed, 
rekruttering og ledelse samt lægeidentitet. UPL deltog i Folkemødet 2022 hvor der blev sat fokus 
på brug af de lægestuderende i psykiatrien, hvilket de prioriterede debatter bar præg af. 
Uddannelsespolitisk udvalg i FADL arbejder med studieundersøgelse 2022. Ligeledes drøftes, hvad 
har man lært af de sidste 2 års onlineundervisning? Hvordan kan lægestuderende bruges i 
psykiatrien.  
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. 
 

DSMU Webinarer 2022 Antal 
tilmeldt 

Antal 
deltagere  

Train the trainer - hvordan bliver du en bedre klinisk vejleder?  81 50 
Webinar Forskning 1 47 22 
3-timers møder Ålborg konceptet 32 18 
Webinar Forskning 2 29 22 
Uddannelsesmiljø  65 35 
Webinar Forskning 3  39 35 
I alt 293 182 

http://dsmu.dk/?page_id=968
http://dsmu.dk/?page_id=968
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Årsmøde og masterclass 2021  
 
DSMU Årsmøde 2021 havde 112 engagerede deltagere, som endelig fik mulighed for at kunne 
mødes fysisk. Årsmødet bød vanen tror på forskellige emner   
  
• ”Effektiv læring på en arbejdsplads – hvordan skaber vi et godt uddannelsesmiljø i 

klinikken?” – med oplæg v. Pim Theunissen  
• ”Hvordan vender man uddannelseskulturen i en afdeling? Oplæg fra Dea Kehler,  

postgraduat klinisk lektor i Akutmedicin, cheflæge, Akutafdelingen, Hospitalsenheden Vest 
• ”Forskning i medicinsk uddannelse – en postersession” med 10 meget flotte præsentationer – 

mange tak for det. Begge poster priser gik til projektet ”Morgenkonferencens koreografi - 
socialisering ind i en klinisk afdeling og dannelse af specialefællesskab. Et kvalitativt studie” 
præsenteret af Jane Ege Møller, Aarhus Universitet     

• "Udviklingen af den lægelige videreuddannelse i Danmark ser ud i et 10 års perspektiv" - en 
højaktuel paneldebat om fremtidens lægelige videreuddannelse.  

Ca. 60% af deltagerne gav feedback på årsmødet og der var en meget høj grad af tilfredshed med 
det overordnede udbytte både i fht. det faglige indhold og muligheden for at ”netværke”. Flere 
ønskede mere tid til diskussioner – deling af tips & tricks. Bestyrelsen har derfor på årsmødet 2022 
indlagt 4 workshops i programmet. Desuden er formen på postersessionen ændret og der er åbnet 
op for at kunne præsentere kvalitetsudviklingsprojekter.    
 
DSMU Masterclass 2021 ”Det gode klinikophold – hvordan skaber vi de bedst mulige 
læringsbetingelser”, blev hurtigt overtegnet og udvidet til 28 deltagere. De inspirerende oplæg 
handlede om bl.a. psykologisk sikkerhed, den kliniske kontekst som læringsmiljø, 
studenterinvolvering i klinisk arbejde, identitetsdannelse og læring i en klinisk kontekst, samt 
balancen mellem lægers og studerendes uddannelse i klinisk praksis. Deltagerne på Masterclass 
udviklede konkrete forslag til forbedringer af det kliniske læringsmiljø bl.a.  

• at have en superviseret funktion på afdelingen til at støtte op om læringsaktiviteter, som 
f.eks. studenterambulatorium, superviseret journaloptag peer-to-peer og skemalagt 
supervisor funktion.  

• fast struktur for dagens arbejde og undervisning, der sluttes af med fremlæggelse af en 
patient og forberedelse til næste dag.  

• at have ’patientcasen’ i centrum som et udgangspunkt for flere forskellige 
læringsaktiviteter: træning af den medicinske ekspertrolle, samarbejde, kommunikation og 
fokus på overgange. 

• at sikre uformelle refleksionsrum hvor der kan skabes læring gennem refleksion med en 
kollega - kræver psykologisk sikkerhed. 
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• at se studerende som ligeværdige i lægegruppen, hvilket f.eks. kan opnås ved at give dem 
en rolle som underviser/fremlægger af en case på konferencer, efterfulgt af feedback i 
mindre grupper med deltagelse af både studerende, KBU-læge og mentor.  

Se nærmere på  webinar hvor der også findes en “samlet pakke”, der kan bruges til at komme i 
gang med at arbejde med Psykologisk Sikkerhed i en afdeling eller i et team. Pakken er udviklet af 
Arbejdsmiljø konsulenter på Aarhus Universitetshospital og kan frit benyttes.  
 
DSMU-samarbejde med LVS  
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 2022 4 pladser i repræsentantskabet  
 
LVS er høringspart i mange anliggender på lands- 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 2022 stået for opgaven med at vurdere om, der er sager med 
relevans for DSMU. DSMU har i 2022 indgivet høringssvar til høringen af udkast til faglig ramme 
for nærhospitalerne. DSMU har i svaret fremhævet kompleksiteten i opgaven både fagligt, 
økonomisk og i de forskellige regelsæt i feltet mellem sekundær sektor, primær sektor og 
kommunerne. Der er uddannelsesopgaver i alle afskygninger og et uddannelsespotentiale, som 
bør tænkes med ind i planlægningen.   
 
Via Gittes valg til LVS’ bestyrelse har DSMU fået mulighed for at være direkte involveret i LVU-
revisionsarbejdet, fået en stemme i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse (DNRLV), i 
Prognose og Dimensioneringsudvalget samt ”Følgegruppen for Inspektorordningen”.  
 
DSMU’s bestyrelse ser frem til at styrke samarbejde med LVS om kvalitetsudvikling og forskning 
indenfor præ-, post- og efteruddannelse af læger.  DSMU har som ambition, at der i løbet af 2023 
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.  
 

http://dsmu.dk/?page_id=968
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Der har været afholdt 2 møder i det prægraduate udvalg i 2022 og følgende har været på 
dagsordenen. 

• Hovedtræk om anbefalingerne i arbejdet med LVU. 
• Transition fra stud. med. til læge post Corona. De nye læger står i lidt af et vakuum efter 

endt stude og påbegyndt arbejdsliv. YL oplever, at der kommer færre til ”Kickoff” og er ved 
at finde ud af, hvad det handler om, og bl.a. om det handler om manglende viden om 
YL/LF. 

• Rekruttering og fastholdelse, hvordan ser det ud fra universiteternes stol og hvordan 
påvirker det studiemiljøet? 

• FADLS trivselsundersøgelse. Hvad er udfordringerne, hvad er læring forhold til 
videreuddannelse og lægekarriere. Trivselsundersøgelsen fra FADL blev 
præsenteret. FADLs studieundersøgelse 2021 

• Udenlandsk uddannede læger – universiteternes eventuelle tilbud. I princippet er al 
undervisning offentlig, men information om tid og sted ligger i lukkede systemer. I første 
omgang kan eventuelt interesserede udenlandsk uddannede læger kontakte 
studieadministrationerne. 

”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. I 2022 har DSMU deltaget i de fleste 
diskussioner i LUU og især har arbejdet med revisionen af den lægelige videreuddannelse fyldt på 
og mellem møderne. Derudover har DSMU været med til at diskutere emner som 
Inspektorordningen, Coronakrisens konsekvens for uddannelsesområdet,  SST 
dimensioneringsplan og  efteruddannelse.  
DSMU vil gerne takke Lægeforeningen for et godt og konstruktivt samarbejde i 2022.  
 
Økonomi 2020/2022 – regnskab & revision  
Regnskabsåret blev sidste år omlagt fra 1/9 – 31/8 til at følge kalenderåret. Dette for, at vi fortsat 
kunne blive betjent af lægeforeningen. Derfor præsenteres der ved denne generalforsamling et 
regnskab for 16 måneder (perioden 1/9-2020-31/12-2021), hvor overskuddet er på 74.653 kr. 

Det positive resultat skyldes færre mødeudgifter kombineret med øgede kontingentindtægter, der 
skyldes, at DSMU har fået flere medlemmer. Regnskabet godkendes på Generalforsamlingen i 
november 2022. Selskabets revisorer Anne Mette Mørcke og Jeppe Emmertsen har revideret 
regnskabet og de takkes for deres indsats for selskabet. 

Budget 2023 – 1/1 til 31/12 2023 
Bestyrelsen forventer en forsat øgning i antal medlemmer på ca. 10% i 2023. Bestyrelsen har 
forsat behov for at kunne afholde fysiske møder og et internat, hvorfor der afsættes 50.000 til 
bestyrelsesarbejde. I september 2023 afholdes den store medicinske uddannelseskonference 
MUK23. DSMU forventer derfor ikke at afholde MasterClass 2023 og derfor budgetteres der ikke 

https://fadl.dk/fadl/politisk-arbejde/studieundersoegelse/
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med dette i 2023. Der budgetteres med et overskud på ca. 60.000 kr. i 2023. Bestyrelsen indstiller, 
at kontingentet for de forskellige medlemstyper fastholdes i 2023. dvs. 500,- kr. (individuelt), 100.- 
kr. (studerende), 3.000, - kr. for op til 10 personer og 6.000, kr. for op til 29 medlemmer 
(organisatorisk).  
 
Bestyrelsen vil i 2023 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.  

• at styrke dialogen med specialeselskaberne og tilbyde faglige input om medicinsk 
uddannelse til uddannelsesudvalgene 

• 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 

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

• at DSMU inviterer alle faggrupper der er med til at løfte og udvikle medicinsk 
uddannelse til at være med til at udvikle DSMU – jo flere der spiller sammen og 
bidrager med man er bedst til jo stærkere bliver uddannelsesholdet!  

• at DSMU fortsætter med at bruge de digitale medier som selskabets hjemmeside og 
de sociale medier til at gøre selskabet levende og tilgængeligt. DSMU vil gerne 
invitere til en dialog om, hvordan vi kan nytænke SoMe 

• at DSMU er med til at skabe et forskernetværk, hvor alle der forsker eller arbejder 
med kvalitetsudviklingsprojekter kan mødes til fx workshops, undervisning, ERFA 
mm.   

 
Afsluttende bemærkninger for formanden 
Som afgående formand vil jeg gerne afslutte beretningen 2021/22 med en stor tak til hele 
bestyrelsen for et meget spændende og 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 2022 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 Thomas Hertel (valgt i 
2020), og Joachim Frølund (valgt i 2020) lyde en meget stor tak for indsatsen og bidrag til 
bestyrelsens arbejde. Heldigvis bliver I begge på ”uddannelsesbanen” og DSMU vil helt sikkert 
trække på jeres viden og lyst til at blive ved med at være med til at forbedre uddannelse for læger! 

Efter nu 3 år som formand for DSMU ser jeg med tilfredshed på, at DSMU anno 2022 står stærkt 
med flere medlemmer ikke kun ordinære, men også afdelinger og uddannelsesinstitutioner. Flere 
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medlemmer og bred opbakning til DSMU på tværs af fagligheder er med til at styrke DSMU’s 
position som det uddannelsesfaglige selskab indenfor medicinsk uddannelse i Danmark. Med det 
Videnskabelige Uddannelsesforum, en dynamisk hjemmeside, den skarpere profilering på de 
sociale medier og opbygget ”knowhow” bl.a. omkring virtuel formidling af forskningsresultater og 
udviklingsprojekter er DSMU bestemt klar til ”at komme mere ud over rampen”!  
 
DSMU har bestemt potentialet til at kunne være med til at opbygge stærke uddannelsesnetværk 
og skabe uddannelsesfaglig identitet, legitimitet og stolthed på tværs af professioner.  
 
Jeg vil derfor ønske den nye formand og den nye bestyrelse al muligt held og lykke samt god vind i 
arbejdet med at samle ”uddannelsesfolket” omkring opgaven med at kvalitetsudvikle den lægelige 
uddannelse fordi det er en vigtig hjørnesten i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Der bliver 
bestemt brug for alle medicinsk pædagogiske kræfter og uddannelsesledere på alle niveauer når 
der skal tages fat på få omsat de anbefalinger, der kommer i SST Rapporten om den lægelige 
videreuddannelse til handlinger i praksis.  
 
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. Vi nåede det ikke i 2022, 
men ambitionen for DSMU må fortsat være at samle alle specialister i ”medicinsk uddannelse” i et 
nyt fagområde!    
 
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’s 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. 
 
Århus den 1. november 2022 
På vegne af bestyrelsen 
Gitte Eriksen 
Formand for DSMU 
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