Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
14. årsmøde 7. november 2013 kl. 9.30-17.00
Auditorium B (indgang 6)
Århus Universitetshospital i Skejby

Videnskabelige foredrag og Postersession

Submission af abstracts er nu mulig!
Udnyt muligheden for at præsentere din forskning på DSMUs årsmøde. God chance for at
dele dine resultater med interesserede fra hele landet samtidig med, at du "booster” dit CV.
Der vil blive uddelt pris for ”Bedste frie foredrag” og for ”Bedste poster”. Desuden har
bestyrelsen besluttet, at alle, der præsenterer deres forskning på årsmødet kan deltage gratis i
mødet (spar op til 800 kr.).
Praktiske oplysninger vedr. abstracts:


Indhold: Skal have relevans inden for emnet ”medicinsk uddannelse”. Dette
skal forstås i bredeste forstand. Både præ- og postgraduate arbejder er
meget velkomne.



Titelark: Projektets titel. Forfatternavne, titler og arbejdssteder. Adresse og
telefonnummer på den der præsenterer. Eventuelle interessekonflikter skal
tydeligt fremgå.



Opbygning: Introduktion, Materiale & Metoder, Resultater, Diskussion (inkl.
Konklusion).



Længde: Max. 250 ord. Ingen tabeller eller figurer.



Sprog: Kun danske abstracts accepteres



Indsendes til: lars.konge@regionh.dk – Skriv ”Abstract DSMU” i emnefeltet.



Sidste frist for indsendelse: 20. oktober kl.23.59.



Senest én uge efter fristen gives direkte besked om, hvorvidt abstractet er
accepteret som enten frit foredrag eller poster.

Ser frem til at modtage dit bidrag.
Med venlig hilsen
Næstformand i DSMU Lars Konge, overlæge, Ph.d., Klinisk Forskningslektor

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse
14. årsmøde 7. november 2013 kl. 9.30-17.00
Auditorium B (indgang 6)
Århus Universitetshospital i Skejby

Program
Kl. 9.30 - 9.55

Kaffe, brød

Kl. 9.55 - 10.00

Velkomst v/ Ole Weis Bjerrum

Kl. 10.00 - 10.45

Debat om status på KBU-uddannelsen
ordstyrer Lene Mortensen
3 oplæg og plenumdiskussion.
KBU fejrer 5 års jubilæum – hvad mener Yngre Læger nu om uddannelsen?
KBU set fra ”aftagerens” synspunkt
KBU-læger i akutmodtagelsen

Kl. 10.45 - 10.55

Stække ben pause

Kl. 10.55 - 12.15

Frie foredrag: Unge forskere (4 foredrag)
ordstyrer Lars Konge

Kl. 12.15 - 13.15

Frokost og postersession

Kl. 13.15 - 14.15

”Professional identity” – from medical student to specialist
Professor Lorelei Lingard, Ontario, Canada

Kl. 14.15 - 14.20

Kåring af bedste frie foredrag og bedste poster (Sponsor FADLs forlag)

Kl. 14.30 - 16.00

Workshops (inkl. Kaffepause)
Workshop 1: De 7 reviderede lægeroller v/ overlæge Bente Malling AUH
Workshop 2: Kompetencevurdering v/overlæge Doris Østergaard, DIMS
Workshop 3: ”Faculty development in simulation education: why, whom and how”
v/professor Debra Nestel, Melbourne, Australien

Kl. 16.10 - 17.00

Generalforsamling

Pris for deltagelse er som sidste år: for medlemmer af DSMU 500,- kr., lægestuderende 150,kr., ikke-medlemmer af DSMU 800,- kr. Tilmelding inden den 26. okt. på www.dsmu.dk. Evt.
spørgsmål til er@dadl.dk eller ole.weis.bjerrum@regionh.dk. Ved tilmelding vælges workshop

