
HVORDAN SKABER VI LÆGERS  
UDDANNELSE I FREMTIDEN – SAMMEN?

MUK2020 ÅBNER FOR TILMELDINGEN
MUK2020 er den store danske fælles medicinske uddannelseskonference. 
MUK2020 samler nationale aktører på tværs af den lægelige uddannelse – præ- 
og postgraduat, videre- og efteruddannelse – til en konference med fokus på 
lægers uddannelse. Konferencen er et overflødighedshorn af oplæg, symposier, 
workshops og meget mere. I tre dage arbejder vi os frem til nye perspektiver 
på og løsninger til, hvordan vi skaber lægers uddannelse i fremtiden – sammen. 
KOM OG VÆR MED!

CALL FOR ABSTRACTS
Benyt MUK2020 som en mulighed for at præsentere din forskning, kvalitets- 
udvikling og kreative uddannelsesideer inden for medicinsk uddannelse.

Rekvirér informationsmateriale om indsendelse af abstracts og sessionerne på  
konferencen ved Anja Krusell (anjkru@rm.dk) med emnefelt: ”Abstract MUK”

DEADLINE FOR INDSENDELSE AF ABSTRACTS ER DEN 6. JANUAR 2020.

7.-9. JUNI 2020 
CENTRALVÆRKSTEDET 

I AARHUS

PROGRAM (Der tages forbehold for ændringer)

SØNDAG 7. JUNI 2020
• Åbning af MUK2020
•  Folkemøde:  

Hvor skal vi hen med lægelig ud-
dannelse – nu?

•  Få noget til at ske med  
nudging

• Netværk & middag

MANDAG 8. JUNI 2020
•  Link between medical education and 

the humanties and social sciences
• Værdien af uddannelse
• Uddannelse i det nære sundhedsvæsen
• Meet the modern learner
• Gamification – leg og læring
• Patientcenteredness
• Transition
• Meet the expert – Ayelet Kuper
• Festmiddag

TIRSDAG 9. JUNI 2020
• Debriefing as a powerful tool
• Transfer
• Læringsmiljø
• Hvor blev empatien af?
• Simulation – a step-by-step guide
• Inclusion – cultural diversity
• Ledelse af uddannelse
• Feedback gentænkt
•  Hjernesmart udvikling af  

lægelig uddannelse

MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE

KONFERENCEN ARRANGERES AF:

Vi ses

Ayelet Kuper

Fremtidens læge skal  

også være humanist
Morten Sodemann

Kulturel diversitet

Adam Cheng

Debriefing & simulations- 

forskning
Mikkel Sandal Hansen

Få succes med at motivere  

den næste generation
Anette Prehn

Skab uddannelse  

hjernesmart Anders Trillin
gsgaard

Feedback gentænkt

MEDICINSK  
UDDANNELSES- 
KONFERENCE

MUK2020

DOWNLOAD GUIDEBOOK
via App Store eller Google Play

FØLG MED OG HOLD DIG OPDATERET
Ved at hente konference app’en kan  
du optimere din MUK2020 oplevelse. 

TILMELD DIG NU! 
Gå ind på rm.plan2learn.dk og find den  
konferencepakke, som passer dig  
bedst. Uanset hvilken pakke du  
vælger, får du: Fri adgang til alle  
sessioner, konferencemateriale, fuld  
forplejning på konferencestedet  
og adgang til forskellige sociale  
arrangementer.

TILMELDING PÅ RM.PLAN2LEARN.DK  
– SØG EFTER “MUK2020”

ÅBEN FOR  
TILMELDING

RM.PLAN2LEARN.DK
RM.PLAN2LEARN.DK

