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Som PKL kan du søge om deltagelse i en lang række forskellige pæda-
gogisk udviklende aktiviteter.  
 
Ansøgning sendes til Lone Folmer Nielsen på lofo@cesu.au.dk. 
 
Deltagelse i aktiviteter kan støttes af PUF inden for nedenstående ram-
mer. I ansøgningen skal fremgå oplysninger om:  

o - Hvilket arrangement der er tale om inkl. link og/eller program. 
o - Budget for deltagelse: Transport, overnatning, arrangements-    
o   gebyr osv. 
o - Motiveret ansøgning: Heraf skal det fremgå, hvorfor du ønsker   
o   at deltage, og hvad du ønsker at få ud af deltagelsen. 

o Ét udenlandsk arrangement om året: Som udgangspunkt kan man 
søge om midler til ét udenlandsk arrangement om året (fortrinsvist i 
Europa). 

o Deltagelse forpligter: Der er krav om at fremsende ca. 1 side om 
udbytte af arrangementet, kurset eller konferencen. Desuden vil 
man blive bedt om at videreformidle viden til andre PKL’er. 

 
Ved arrangementer hos AMEE, ASME og DSMU kan du som PKL få ra- 
bat via CESUs medlemskab. Skriv til Lone Folmer Nielsen på  
lofo@cesu.au.dk for at få adgang. 
 
 

 

 

 

 

mailto:lofo@cesu.au.dk
mailto:lofo@cesu.au.dk
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Obligatoriske aktiviteter 2020-21 
 
 

PKL-UKO-VUS-temadage 

2020 

o 18. november 2020 – Horisont, Aarhus N 

 
2021 

o 16. marts 2021 – Horisont, Aarhus N 
o 14. september 2021 – Scandic Aalborg Øst, Aalborg 
o 11. november 2021 – Horisont, Aarhus N 

 
 

Danske arrangementer 

DSMU (Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse)  
Årsmøder, temadage og masterclasses  
Årsmøde og masterclass 19.-20. november 2020.  
Se mere her: DSMU 

 
 

http://dsmu.dk/
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The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 

 
AMEE  
Den europæiske uddannelseskonference for medicinsk uddannelse.  
Konferencen foregår i 2021 d. 27.-30. august i Glasgow.  
Se mere her: AMEE 2021 
 
 
AMEE-kurser og masterclasses 
I forbindelse med AMEE afholdes en række kurser i medicinsk uddannelse, 
bl.a. inden for assessment, research, simulationstræning og lederskab i uddan-
nelse (ESME, RASME, ESMEA, RESME). 
Find inspiration i programmet her.  
 
 
 
 

https://amee.org/conferences/amee-future-conferences#amee-2021
https://amee.org/courses
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The Association for Medical Education in Europe (AMEE) 

 
MedEdWorld – webinars  
Webinarer varer 1 time og består at et online oplæg fra internationale eksper-
ter. Man kan både deltage alene og i grupper. Deltagelse er gratis for med-
lemmer af AMEE. For at give mulighed for at koordinere deltagelse bedes 
PKL’erne oplyse forventet deltagelse.  
Se program her: MedEdWorld Webinar 
 
 
ESME online kurser  
Udover ”face-to-face”-kurserne under AMEE afholdes der også en række on-
line kurser i løbet af året. Kurserne retter sig primært til relativt nye undervisere.  
Se mere her: ESME Courses 
 
 
RESME 
Det nye AMEE Research Essential Skills in Medical Education (RESME) er et  
kursus, som introducerer deltagerne til essentielle principper og metoder inden  
for forskning i medicinsk uddannelse.  
Se mere her: RESME online courses 
 
 

https://www.mededworld.org/Webinars/Upcoming-Webinars.aspx
https://amee.org/AMEE/media/About-AMEE-Images/A4-ESME-Online_2019.pdf
https://amee.org/courses/amee-esme-online-courses/resme-online#registration-and-fees
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Association for the Study of Medical Education (ASME) 
ASME afholder konferencer og kurser inden for medicinsk uddan-
nelse. 
 
Kurser  
o Developing Leaders in Healthcare Education d. 17.-21. maj 

2021  
 
Konferencer  

o Annual Scientific Meeting i Warwick d. 7.-9. juli 2021 

 
Se ovenstående og andre ASME-kurser og tilbud her.  

  
 

 

 
International Association of Medical Science Educators 
(IAMSE)  
IAMSE tilbyder online adgang til webseminarer.  

 

Se mere her 

https://www.asme.org.uk/events
http://www.iamse.org/web-seminars/
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Maastricht University – School of Health Professions Edu-
cation 
 
Universitetet udbyder en lang række forskelligartede uddannelsestil-
bud til uddannelsesgivende inden for medicinsk uddannelse. 
 
Korte kurser bl.a. summer courses. 
 
Certificate Courses (online): Bl.a. organisation and leadership, as-
sessment, evaluation og curriculum development. 
 
Degree Programmes: bl.a. Master of Health Professions Education. 

Se mere her: Maastricht Courses 

 

 
University of Dundee - School of Medicine, Center for 
Medical Education 
 
Universitetet tilbyder uddannelse i medicinsk uddannelse på tre ni-
veauer: Certificate, Diploma, Master. 
På alle tre niveauer sammensættes uddannelsen af obligatoriske og 
valgfrie moduler.  
 
Se mere her: Dundee Courses  

 

https://www.maastrichtuniversity.nl/education
https://www.dundee.ac.uk/study/pg/medical-education-parttime-distancelearning/
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Ottawa conferences 
Konference med fokus på assessment. Konferencen foregår hvert an-

det år. Næste gang er 2022.  

Se mere her: Ottawa Conferences 

 

Kursustilbud til læger i ledelse 
Håndteringen af PKL-opgaverne forudsætter blandt andet ledelseskompe-
tencer. Kompetenceudviklingstiltag på ledelsesområdet kan derfor være 
særdeles relevante for jer alle. 
 
Region Midtjylland 
Challenger er for medarbejdere, som endnu ikke har lederansvar, men 
som er afklarede med, at de gerne vil arbejde med ledelse. Formålet med 
forløbet er at klæde deltagerne på til deres første lederjob.  
Galathea er målrettet helt nye ledere og førstegangsledere i Region 
Midtjylland. På forløbet arbejdes der både med ledelse generelt og med 
Region Midtjylland som organisation, så den nye leder klædes på til ledel-
sesopgaven i netop denne organisation. Forløbet er obligatorisk for alle 
nye ledere i Region Midtjylland. 
Du kan læse mere om dem her 
 
Region Nordjylland  
Talent for ledelse. Henvender sig til dig, der fungerer i rollen som leder – 
uden at have det formelle ledelsesansvar. Du er specialist, læge, souschef, 
specialkonsulent, projektleder eller har på anden måde ledelseselementer 
som en del af din dagligdag. Og nu vil du gerne supplere dine fag-faglige 
kompetencer med ledelsesfaglige kompetencer. 
Læs mere her 

http://www.ottawaconference.org/
https://www.rm.dk/om-os/organisation/koncern-hr/uddannelse-udvikling-og-arbejdsmiljo/udvikling/lederudviklingsprogram/
https://rn.plan2learn.dk/kursusvalg.aspx?id=22497


9 
 
 

 
Health Professional Assessment Consultancy  
Grundlæggende og avancerede assessment-kurser 
 
Læs mere her 

Kurser for andre uddannelsesgivende 
I Videreuddannelsesregion Nord udbydes: 
 
Vejlederkursus for speciallæger 
Kurset er henvender sig til speciallæger, der ikke har været på vejle-
derkursus de sidste 10 år.  
Kurset betales af den enkelte deltagers arbejdsgiver.  
Tilmelding: Plan2Learn Region Midtjylland 
 
Tutorlæger i Region Nord – nye tutorlæger  
Kurset er for nye tutorer i Region Midtjylland samt tutorer, der ønsker 
en grundig opdatering. Deltagergebyr betales af deltagers arbejdsgi-
ver, mens Region Midtjylland betaler resten. 
Tilmelding: Plan2Learn Region Nordjylland 
 
Tutorlæger i Region Nord – fortsætterkursus  
Kurset er for erfarne tutorer i Region Midtjylland, der vil opdateres in-
den for de nye metoder og principper i almen medicinsk uddannelse. 
Kurset betales af Region Midtjylland. 
Tilmelding: Plan2Learn Region Midtjylland 
 
Kursus for UAO’er 
Kurset er henvender sig til UAO’er og særligt nye UAO’er. Kurset beta-
les af Videreuddannelsesregion Nord.  
Tilmelding: Plan2Learn Region Nordjylland  

 

http://www.hpac.sg/index.html
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=551
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=42451
https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=46715
https://rn.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=15863

