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Undervisnings-CV
1.Formel pædagogisk uddannelse
•Klinisk Lektor ved Syddansk Universitet fra 1. januar 2003 og 4 år frem (20% årsværk) med tilknytning til Den
Pædagogisk Udviklende Funktion under Rådet for Lægers Videreuddannelse i Region Syddanmark (daværende Fyns,
Sønderjyllands, Ribe og Vejle Amter). Deltog i denne forbindelse i flere internatkurser vedr. medicinsk pædagogik og
lægelig videreuddannelse med bl.a. amerikanske og svenske eksperter som undervisere (2003-2004) samt deltog i
internationale konferencer vedr. medicinsk pædagogik (bl.a. Association for Medical Education in Europes (AMEEs)
årsmøde i BERN, Schweitz, 2003).
2. Uddannelsesadministrative opgaver
•Kursusleder (Reproduktionsmedicin, tidl. Infertilitet) ved den teoretiske del af speciallægeuddannelsen i gynækologi og
obstetrik i Danmark (U-kursus) siden 2009.
•Har udarbejdet skriftligt undervisningsmateriale til internet-kursus i mandlig infertilitet (2001) samt lærebog med titlen:
FORPLANTNING. Biologi, medicinsk teknologi og barnløshed (udgivet på forlaget Nucleus i 2002). Bogen anvendes som
lærebog i gymnasier, seminarier og ved universiteter. Har også deltaget i udarbejdelse af instruktionsvideo til
fertilitetsklinikkens patienter.
•Har deltaget i OSCE-eksamens-afvikling i gyn-obs., Skejby Sygehus, Aarhus frem til 2011 og været centralt involveret i
indførelse af lignende concept i Odense fra foråret 2013. Har formuleret (mundtlige og skriftlige) og rettet
eksamensopgaver for medicinstuderende og farmaceutstuderende i Odense (SDU) siden 2012.
•Har siden sommeren 2005 lejlighedsvist afholdt interview-baseret vurdering af potentielle kandidater mhp optagelse på
medicinstudiet (kvote 2) ved Syddansk Universitet.
3. Erfaring med undervisning, vejledning og eksamen
•Deltog under ansættelsen ved Aarhus Universitet (1987-88) i undervisning af medicinstuderende i disciplinerne: humoral
+ cellulær immunologi, bakteriologi, mykologi samt virologi.
•Underviste også i perioden 1987-88, på Hospitalslaborantskolen i Århus, hospitalslaborant-elever i Fysiologisk og Klinisk
Kemi II (44 konfrontationstimer + mundtlig eksamen).
•Vejleder for 12 ph.d.studerende (hvoraf 9 har afsluttet deres projekt) samt 14 kandidatspeciale-studerende.
•Har løbende under min ansættelse som professor ved SDU holdt forelæsninger for medicin-studerende om. Tidlige
graviditetskomplikationer og Infertilitet. Har desuden siden foråret 2012 holdt forelæsninger for farmaceutstuderende om:
Infertilitet og Erektil dysfunktion og fra 2014 for jordemoder-kandidatstuderende om: Infertilitet globalt og nationalt. Har
under ansættelserne ved Gynækologisk-obstetrisk Afdeling Y, Århus Kommunehospital (1992-95) og Skejby Sygehus
(1998-99) deltaget i både den praktiske og den teoretiske undervisning af medicinstuderende i gynækologiske og
obstetriske emner (ca. 2 teoretiske konfrontationstimer/måned) samt i den praktiske undervisning af Yngre Læger ansat i
afdelingen.
•”Live”-demonstrationer: Udførte i 1995, i forbindelse med endagskurser for praktiserende læger i Ringkøbing Amt, i alt 8
praktiske demonstrationer af laparoskopisk kirurgi (incl. fibromresektion, tubotomi, salpingectomi, tubostomi, enukleation
af ovariecyster/ovariesuturering).
•Har generelt siden 1989 hyppigt undervist læger, bioanalytikere, sygeplejersker, jordemødre, sekretærer, medicinstuderende, farmaceut-studerende, psykologi-suderende, gymnasieelever, seminarieelever og sygeplejeelever i emner
vedrørende infertilitet, andrologi og kønsudvikling.
4. Metoder, materialer og redskaber
* Forelæsninger (slides, PowerPoint, tavle, internet via Zoom under Corona-krisen),
holdundervisning (ditto) samt operation-”live”-demonstrationer.
5. Uddannelsesudvikling og universitetspædagogisk (følge)forskning, herunder pædagogiske priser
* Har som led i lektorfunktionen (PUF) ved Syddansk Universitet:
a.) Været medicinsk pædagogisk støtteperson for uddannelsesudvalgene i specialerne
nefrologi, urologi, karkirurgi og klinisk genetik - de første to på regionalt plan og de
sidste to på landsplan,
b.) Givet kick of kurser i Vejleding og Feed-back samt Evaluering samt kurser til
uddannelsesansvarlige overlæger,
c.) Varetaget håndteringen af vanskelige uddannelsesbeløb, samt
d.) Deltaget i møder Det Regionale Råd og i Vejle Amts Videreuddannelsesråd.
•Har deltaget i arbejdet vedrørende den nuværende opbygning af medicin-studiet ved Aarhus Universitet.

