Kære alle medlemmer.
DSMU er for dig, der er interesseret i medicinsk uddannelse. Du har mulighed for at deltage gratis
i DSMU’ symposier, workshops og webinar, der afholdes flere gange årligt.
Vi præsenterer videnskabeligt arbejde, herunder udvalgte artikler og annoncerer ph.d.afhandlinger.
På DSMU’s årsmøde sættes der fokus på aktuelle emner indenfor medicinsk uddannelse med
oplæg og inspiration fra internationale og danske eksperter. I tilknytning til årsmødet afholdes en
masterclass der byder på mulighed for at fordybe sig i et emne indenfor medicinsk uddannelse
sammen med engageret kollegaer.
Medlemskab i DSMU giver desuden adgang til uddannelseskonferencen AMEE til medlemspris dvs.
en rabat på 100 euro.
Har du en kollega som du syntes skal være medlem af DSMU - så send meget gerne link
til indmeldelse videre.
Ph.d.-forsvar: Residents’ adaptive practices in geriatric emergency medicine ved Århus
Universitet
v. Maria Louise Gamborg
Forsvaret afholdes d. 30. juni 2022 fra kl. 13:00 - mulighed for deltagelse både online og på
campus
Der kræves registrering via; https://events.au.dk/phddefencemlg/signup
Ph.d.-projekt har undersøgt yngre lægers kliniske beslutningstagning og tilpasningsdygtighed i
akutmodtagelsen med fokus på de ældre patienter. Yngre lægers evne til at tage kliniske
beslutninger i akutmodtagelsen er udfordret af højt arbejdspres og et travlt arbejdsmiljø. Ældre
patienter har ofte komplekse medicinske problemer, hvilket yderligere udfordrer lægers kliniske
beslutningstagning og tilpasningsdygtighed. Der eksisterer for nuværende meget få
uddannelsesinitiativer rettet mod geriatrisk akutmedicin. Ph.d.-projekt havde derfor til formål at
undersøge, hvorledes man kan understøtte udviklingen af klinisk beslutningstagning for yngre
læger i deres kliniske basisuddannelse (KBU).
Du kan læse mere om studiet i vedhæftede bilag eller via https://events.au.dk/phddefencemlg

DSMU-Webinar: Lægers Uddannelsesmiljø – hvordan kan det måles og hvad skal vi bruge det til?
Dato: 20. september 2022 - Tid og sted: kl. 16.00 - 17.30 – online
Klik her for tilmelding - Det er gratis at deltage – du modtager et zoomlink dagen før.
DSMU vil gerne sætte spot på lægers uddannelsesmiljø. Alle hospitalsafdelinger i Danmark bruger i
dag evaluer.dk, men er det tilstrækkeligt? Der er pæn evidens for, at man lærer bedst i et trygt og
udfordrende miljø, men har vi det på danske sygehuse?
Så hvordan får vi målt det og bedst muligt omsat resultaterne til tiltag, der kan fremme
uddannelsesmiljøet? Du kommer til at høre om måleredskaberne D-RECT (DK), PHEEM (DK) og
brugen af aggregerede data fra uddannelseslægernes 360 feedback
Deltag i webinaret og giv dit input!

Oplægsholdere: Rikke Vita Borre Jakobsen og Jette Led Sørensen, Rigshospitalet. Thomas Hertel,
Odense Universitetshospital og Gitte V. Eriksen, Aarhus Universitetshospital
Webinaret arrangeres af Thomas Hertel, overlæge i pædiatri på OUH, lektor i medicinsk
pædagogik i Region Syd. Mohamad Jawhara, læge i hoveduddannelse i kirurgi, Sygehus
Sønderjylland.
Reserver allerede dagen nu:
Årsmøde den. 24. november 2022 – Park Inn by Radisson, København.
Du kan bl.a. glæde dig til oplæg fra Mikkel Sandal -"Uddannelse mellem generationer - på godt og
ondt"
Hvilken betydning har det, at vi kommer/er fra forskellige generationer for vores tilgang og
parathed til læring? Vil vi mon det samme? Sidst, men ikke mindst, hvordan "rammer"
vi hinanden, så vi sammen kan sikre god (og effektiv) uddannelse i klinisk praksis?
Dagen afsluttes med DSMU generalforsamling, hvor der bl.a. er valg til bestyrelsen.
Program, tilmelding samt Call of Abstract er ved at være klar og sendes inde for et par uger.
Masterclass 24-25. november 2022
Hvordan skaber du et elitekorps af vejledere/tutorlæger?
I denne Masterclass sætter vi fokus på udvikling af vejlederkompetencer. Formålet er, at du som
deltager bliver klogere på og får konkrete redskaber til, hvordan I kan arbejde med at
kompetenceudvikle vejledere/tutorlæger på din egen arbejdsplads til gavn for uddannelseslæger,
studerende og i sidste ende patienterne!
Program og tilmelding sendes inde for et par uger.
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