USU-møde den 13/3 2017 Kl. 10-14
Frederiksberg Hospital, vej 6 indgang 5, lille konferencerum
Niels Lomborg (NL), Gina Birgitte Kollerup (GBK), Melanie Morillon (MM), Tommy
Frisgaard Øhlenschlæger (TFØ).
Afbud: Mette Holland Fischer (MHF), Hans Christian Horn (HCH), Jesper BlegvadNissen (JBN), Mogens Pfeiffer (MP), Birte Juul (BJ), Troels Kodal (TK).
1. Godkendelse af referat fra USU-mødet den 30/11 2016.
Godkendt.
Det blev aftalt, at referater fremover sendes til godkendelse i udvalget med en
frist på 2 uger. Herefter bliver de lagt på DRS hjemmeside.
2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde.
Godkendt.
3. Nyt fra formanden.
DRS har valgt, at Annette Schlemmer træder ind i stedet for Mette Holland-Fischer.
Jesper Blegvad-Nissen og Gina Birgitte Kollerup er på valg og fortsætter.
PUF i Region Syddanmark Troels Kodal og DRFO medlem Berit Broholm indtræder som
observatører.

4. Nyt fra kurser etc.
a. Delkurser
BJ har meddelt, at Delkursus 2 blev afholdt i uge 6, første gang med EllenMargrethe Hauge ved roret. Det er forløbet godt, gode evalueringer.
Delkursus 4 blev afholdt i uge 9 –endnu ikke tilbagemeldinger.
b. TTT og fotokonkurrence
Fotokonkurrence er næste gang i 2018 på DRS årsmøde.
TTT i november. Gina forslog og vi blev enige om, at USU og YR repr. bør
inviteres med.

c. PKL
TFØ er blevet genansat som PKL. PKL skal fremover besøge alle afdelinger og
hold hånd i hanke med kurser. Fremover forventes PKL at initiere forskning i
uddannelse.
d. YR
Inspirationskursus i januar forløb godt. Der var mange studerende og vi var enige
om, at det er vigtigt at støtte op om kurser fra DRS frem over.
5. Kommende aktiviteter
Planlægning af USU Temadag for alle uddannelsesansvarlige overlæger samt
Uddannelseskoordinerende Yngre læger inden for Reumatologien.
Det er aftalt, at PKL/PUF lektorer står for planlægning og NL for lokaler og
forplejning.
Dato: marts 2018.
Sted: Vejle Sygehus, Beriderbakken 4, 7100 Vejle
Tilmelding: på mail til Niels Lomborg
Emne: Omsættelse af læring på delkurser til praksis.

6. Posterkonkurrence 2017
10 har tilmeldt sig. Alle med projekt i deres hoveduddannelse.
Jesper og Birthe har meldt sig som dommere og deler prisen ud om aftenen.
Der skal laves numre, vurderings seddel, diplom og købes blomster samt tape til
ophængning.
Vi drøftede, om man fremover kunne lave en app eller elektronisk evaluering af
posterne, så publikum kunne være med til at vurdere posterne.
Vi drøftede også muligheden for at lave det emneorienteret og evt. udvide poster
sessionen i fremtiden, så det ikke kun er hoveduddannelses projekter.

Kunne måske også være placeret i sponsor området, som ved EULAR. NL
drøfter med DRS.
7. Kommende møder
Der skal være møde i august og i november. NL Sender datoer.
8. Evt
MHF havde bedt os drøfte følgende på USU-mødet: Hvad er USUs holdning til
EULAR online-kurset: skal det være obligatorisk i hoveduddannelsen - hvis ja
- er det praktisk muligt (pris, tid mm).
Vi var enige om, at det ikke hører til under Danske forhold. Det er ikke
tilpasset og godkendt af danske reumatologer. Ligesom der ikke er tradition for
eksamener i speciallægeuddannelsen.
Det vil desuden blive svært, at finde tid og penge til.

