Å R S M Ø D E
Lægevidenskabelige Selskaber, LVS, holder

Program:

13.30 – 15.30: Retten er sat: systematisk efterud-

årsmøde fredag den 27. januar med et

08.30 – 09.00: Registrering, morgenkaffe

dannelse med eller uden certificering

brandvarmt tema på dagsordenen:

09.00 – 09.05: Åbning ved Henrik Ullum, for-

Med udgangspunkt i indlægget fra England og

mand for Lægevidenskabelige Selskaber

i formiddagens indlæg stiller vi spørgsmålet:

09.05 – 09.15: Hvordan sikrer vi kvaliteten i læ-

Skal vi indføre en obligatorisk kontrol af danske

gernes efteruddannelse? Bent Hansen, formand

lægers kompetencer ved at indføre certificering,

for Danske Regioner

eller er vi i Danmark bedre tjent med at finde

09.15 – 09.35: Kontrakten med samfundet og

en anden løsning på at sikre patienterne den

lægens eget ansvar for at efteruddanne sig.

dygtige læge.

Bente Vigh Malling, ledende lektor, Aarhus Uni-

Denne afsluttende del af årsmødet opbygges

versitetshospital, bestyrelsesmedlem LVS

som en retssag med et dommerpanel på tre og

09.35 – 09.55: Hvorfor er lægernes efteruddan-

to partshavere, pro et contra, der har mulighed

nelse endt i den perfekte storm? Nicolai Dölner,

for at føre vidner og også kan inddrage plenum.

chefredaktør Dagens Medicin

Retsforhandlingen ledes af Henrik Ullum,

09.55 – 10.10: Pause

formand for LVS.

10.10 – 10.30: Lever idealerne i den lægelige

Påstand 1: Efteruddannelse med certificering:

gennem systematisk efteruddannelse, eller

efteruddannelse op til virkeligheden i den travle

Henrik Sillesen, klinikchef, Rigshospitalet

skal vi supplere med obligatoriske eksami-

hverdag? Lisbeth Kallestrup, centerchef, Aarhus

Påstand 2: Systematisk efteruddannelse: Mads

ner, certificering, som det kendes fra nogle af

Universitetshospital

Skipper, formand for Lægeforeningen forsk-

vores nabolande?

10.30 – 10.50: Er der en ledelse til stede? En

nings- og uddannelsesudvalg

historie fra det virkelige liv i klinikken. Niels

LVS har truffet aftale om vidneudsagn fra

Dieter Röck, ledende overlæge, Odense Univer-

følgende, men partshaverne kan indkalde flere

sitetshospital

vidner:

Den dygtige
læge
Hvordan sikrer vi, at patienterne også i fremtiden møder veluddannede og velfungerende læger i alle dele af sundhedsvæsenet?
Kan vi sikre lægernes kompetenceniveau

Den kompetente læge er selve fundamentet
for et sundhedsvæsen af høj kvalitet. Sager
om inkompetente læger er derfor ødelæggende for tilliden. Men lægernes efteruddan-

10.50 – 11.10: Det er i udkanten, at det gør
mest ondt. Er det lægerne eller politikerne, der

• Thomas Larsen, formand for Dansk Selskab for

svigter? Claus Bröckner Nielsen, lægefaglige

Obstetrik og Gynækologi

hvor industrien holder på pengene, uden at

direktør, Regionshospital Nordjylland

• Niels Kristian Kjær, ph.d., almen praktiserende

det bliver modsvaret af stigende bidrag fra

11.10 – 11.30: Programpunkt følger

læge, Vester Sottrup

det offentlige. Samtidig er der krav om øget

11.30 – 12.00: Uddeling af Marie og August

• Lise Møller, Sekretariatet for Lægelig Videreud-

produktion på grund af flere ældre og fortsat

Krogh Prisen. Birgitte Nauntofte, direktør, Novo

dannelse Øst

lægemangel, ikke mindst i almen praksis og

Nordisk Fonden

Dommerpanelet er:

ikke mindst i de såkaldte yderområder.

12.00 - 13.00: Frokost

• Lena Graversen, enhedschef, Læringsenheden,

13.00 – 13.30: Kan vi hente inspiration til

Styrelsen for Patientsikkerhed

løsninger i udlandet? Den engelske model, Julia

• Helene Westring Hvidman, ph.d., læge i h-for-

Whiteman, Postgraduate Dean, Health Educa-

løb, formand for Lægeforeningen Hovedstaden

tion England, North West London

• Jens Hillingsø, klinikchef, Rigshospitalet

nelse er fanget i den perfekte storm i disse år,

Fredag den 27. januar 2017
Kl. 8.30 - 15.30

Praktiske oplysninger
Alle er velkomne. Begrænset deltagerantal

Tilmelding

Mødet afholdes
Ingeniørforeningens
Mødecenter
Kalvebod Brygge 31-33
1780 København V

Klik her eller kontakt Karin Ewald,
Lægevidenskabelige Selskaber kew@dadl.dk
Tilmeldingsfrist senest 23. januar 2017

Deltagergebyr
750 kr. for ikke-medlemmer af LVS
Deltagelse for medlemmer af LVS er gratis

