DSMU - Nyhedsbrev med bl.a. dato for ph.d. forsvar, dato for webinar juni samt dato for årsmøde
november 2022

Kære medlemmer af DSMU.
I dette Nyhedsbrev byder DSMU på nye aktiviteter for dig som medlem af DSMU - du er
meget velkommen til at sende denne mail rundt i dit uddannelsesnetværk.
Invitation til DSMU uddannelsesaktiviteter
Ph.d. forsvar "Fra kursus til klinik - Transfer og selvreguleret læring indenfor postgraduat
kirurgisk træning" - Sigurd Beier Sloth 17. juni 2022 i Århus - også mulighed for virtuel deltagelse
Kirurgisk træning udenfor operationsstuen er et vigtigt element i lægers
kirurgiske videreuddannelse og specialisering. Simulationsbaseret kirurgisk træning har vist sig at
være en effektiv metode til at forbedre lægers kirurgiske færdigheder på operationsstuen, hvilket
også bidrager til at øge patientsikkerheden.
Deltagelse i simulationsbaseret træning alene sikrer dog ikke en effektiv transfer af færdigheder
og viden til det kliniske arbejde. Betingelserne for transfer fra træningssituation til arbejdssituation
afhænger af flere forskellige faktorer. Der er ingen tvivl om at muligheden for relevant anvendelse
af tilegnede færdigheder i arbejdssituationen er centralt.
Den eksisterende viden om uddannelseslægers muligheder for og oplevelser med transfer af
træning er sparsom. I denne sammenhæng kan individuelle tilgange til træning og den
organisatoriske facilitering af træningen, herunder potentialet for selvreguleret læring indenfor
kirurgisk færdighedstræning, være afgørende for transfer af færdigheder og viden.
Perspektiverne er belyst i et Ph.d.-projekt fra Aarhus Universitet, Health, der er gennemført af
Sigurd Beier Sloth, hoveduddannelseslæge i Gynækologi & Obstetrik.
DSMU har hermed den fornøjelse, på vegne af Sigurd, at kunne invitere dig til at deltage i forsvaret
af Ph.d. afhandling:
Fredag d. 17. juni 2022 kl. 14.00-17.00
Sted: Eduard Biermann Auditoriet, Bygning 1252, lokale 204, (Søauditorierne) Aarhus Universitet,
Bartholins Allé 3, 8000 Aarhus C
Obs: Frist for tilmelding til deltagelse i forsvaret er 10. juni kl 12.00 – det er muligt at deltage
”fysisk” eller ”virtuelt” – anvend venligst dette link: https://events.au.dk/phddefencesbs

DSMU-webinar: "Forskning i medicinsk uddannelse del 2 - fokus på igangværende projekter og
start-hjælp" - reserver tid i din kalender
Dato: 16. juni
Tid og sted: 16.00 – 17.30 – virtuelt
Du vil snarest modtage link til tilmelding - husk det er gratis at deltage.
DSMU Årsmøde 2022 - reserver allerede nu tid i din kalender 24. november 2022- afvikles i
København på Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300 København.
Programmet for DSMU Årsmøde 2022 er næsten klar - vi glæder os til med afsæt i et inspirerende
oplæg at sætte fokus på, hvilken betydning forskellige generationers tilgang har for vores
uddannelse af læger anno 2022.
Hvad betyder det for den måde vi lærer på, og vil vi mon det samme?

Vanen tro afvikles postersession, hvor vi ser meget frem til at kunne præsentere de nyeste
forsknings- og udviklingsprojekter indenfor medicinsk uddannelse.
I år bliver der også plads i programmet til en kort præsentation af 2 velgennemførte danske Ph.d.
projekter. Endelig byder vi på 4 spændende workshops med emnerne: Studieunits, Klinisk
beslutningstagning, Udbrændthed og Trykprøvning af kompetencevurderingsredskaber
Årsmødet indeholder også DSMU Generalforsamling.
Masterclass 2022 - reserver allerede nu tid i din kalender 24. november fra kl 18.00 til 25.
november 2022 kl 15.30 - afvikles i København på Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300
København.
Emnet for DSMU masterclass 2022: "Faculty development – uddannelse af uddannere – hvordan
udvikler du et elitekorps af vejledere/tutorlæger?" hvor målgruppen er ansvarlige for indenfor
den lægelige videreudannelse dvs. UAO'er, erfarne UKYL'er, almen medicinske
uddannelseskoordinatorer samt PKL/lektorer i medicinsk pædagogik.

Se eller gense DSMU’s webinar “Train The Trainer” - fokus på brug af dialog-redskaber, der
medvirker til at skabe rum til reflektion for læring
DSMU’s webinar “Train the Trainer”, der blev afviklet 12. maj 2022 var en stor succes med stort
fremmøde med 55 deltagere. PKL i kirurgi Anders Husted Madsen præsenterede dialog-redskaber,
der medvirker til at skabe rum til refleksion for læring. Hvordan kan man med klare aftaler og
rammesætning få mest mulig ud af en given læringssituation?
Webinaret blev ledet af læge og ph.d. studerende Karen Busk Hesseldal, DSMU bestyrelse og som
er igang med ph.d.-projektet ”Laparoskopic training of surgical trainees. Aspects of the quality of
supervision and feedback”
Se webinaret på DSMU hjemmeside under "tidligere aktiviteter"

HUSK at du som individuelt medlem af DSMU får 100 euro rabat, når du tilmelder dig AMEE
2022 - frist for early bird er 31. maj.
- kontakt Lene Kristensen lkr@dadl.dk for at høre nærmere om, hvordan du får rabatten
Læs om AMEE-konferencen på https://amee.org/conferences/amee-2022
Med venlig hilsen
Gitte Eriksen
Formand for DSMU
Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse

