
Layout.. Tutorcentrets forlag   ;-)

 Tirsdag den 13.11.12
 Klokken 15.00 - 18.00
 ”Det Grønne Rum”
 Hvidovre Hospital 
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 Kunst på kongresområdet i Lyon
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Forord
At deltage i en kongres om uddannelse og profes-
sionel udvikling er interessant. Seks personer med 
forankring i klinikken på Hvidovre Hospital (HvH), 
deltog i AMEE kongressen 2012 i Lyon, en by 
med fokus på nytænkning og udvikling. 
De seks sygeplejersker og læger fra HvH der del-
tog, vil fortælle om indlæg og inspiration fra kon-
ferencen. Arrangement har fokus på de aktiviteter, 
der gjorde størst indtryk på deltagerne fra HvH.

Eftermiddagen vil bestå af korte præsentationer 
med efterfølgende diskussion af, hvordan ideerne 
kan implementeres på vores hospitaler.
Hovedmålet med arrangementet er at inspirere 
dig. Vi håber, at du vil være med til at gøre efter-
middagen til en succes med din deltagelse. 
Alle der synes, at det er spændende at udvikle og 
uddanne er velkomne.Arrangementet er gratis.
Vi ser frem til at se dig d.13. november 2012 kl 
15.00 - 18.00 i ”Det Grønne Rum” på Hvidovre 
Hospital (over Informationen).

Med venlig hilsen

Tutorercentret, HvH
Trine Jensen David

Kim Holck
Juri Lindy Pedersen

Thomas Ringbæk
Morten Steensen
Lars Krag Møller 

og fra Learning Lab, HvH
Jeanette Wasser Kirk

Karsten Friis

Af praktiske hensyn vil vi sætte pris på, at du 
tilmelder dig (se nedenfor).

Tilm
elding:  Sekretariatet i U

U
A

  38622161 eller 3862 2974

Praktiske oplysninger

Dato: Tirsdag den 13.11 2012

Tidspunkt: Klokken 15.00-18.00

Sted: ”Det Grønne Rum” over Informationen, 
Hvidovre Hospital 
 
Tilrettelæggelse: 
Tutorgruppen og Learning Lab på Udviklings og 
Kvalitetsafdelingen, Amager Hvidovre Hospital.

Tilmelding til:
Sekretariatet, UKA afsnit 046, 
telefon: 3862 2161 ell. 3862 2974

Pris: Gratis.

I tilbuddet indgår kaffe/te og frugt. ;-)

Det Grønne 
Rum

15.00-15.05

15.05-15.30

15.30-15.55

15.55- 16.20

16.20-16.45

16.45-17.10

17.10-17.35

17.35.17.55

17.55-18.00

Velkomst 
v/ Lars Krag Møller
leder af Tutorcentret
HvH.

”Assessment” Hvorfor? Bedømmelse 
som et værktøj til selektion, gradering, 
uddannelse? 
v/Trine Jensen David

”Er Pendeltons (feedbackens 
moder) regel for at levere feedback, 
en brugbar model i medicinsk 
uddannelse?” v/ Jeanette W Kirk

”Supervision af yngre læger” 
v/ Juri Pedersen
 
Pause

”Det var sjovt ..det der ikke blev sagt” 
v/ Karsten Friis 

”Selvevaluering inden for kirurgien. 
Kan vi lære af andre?” v/ Kim Holck

”Siloer, curriculectomier og IT-
muligheder inden for videns deling og 
læring” - ”MEDIWIKI”?
v/ Lars Krag Møller

Afslutning

Lyon by night


