Referat USU-møde den 29/8 2016
Frederiksberg Hospital, Vej 6, indgang 5, det lille mødelokale
Kl. 10 - 14
Indkaldte: Niels Lomborg (NL), Mette Holland Fischer (MHF), Tommy Frisgaard
Øhlenschlæger (TFØ), Birte Juul (BJ), Hans Christian Horn (HCH), Gina Birgitte
Kollerup (GBK), Melanie Morillon (MM).
Afbud: Jesper Blegvad-Nissen (JBN), Mogens Pfeiffer (MP).
1. Godkendelse af referat fra USU-mødet den 9/2 2016.
Godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde.
Godkendt.
3. Opfølgning på temadag 17/5 2016.
Der havde være 2 foredragsholdere med emnerne Uddannelsesplaner og
Professionel brug af kompetencevurderingsmetoder – hvordan og hvorfor?
Det var gået godt og deltagerne havde fået meget ud af det.
4. Nyt fra formanden.
Ved DRS strategi seminar blev besluttet, at vi gerne vil sætte fokus på rekruttering
inden for specialet. Vi drøftede mulige tiltag og mener, at de kommende
reumatologer skal ”fanges” allerede på studiet.
Det er vigtigt at tilbyde klinik ophold og forskningsprojekter. YR kunne evt. være
med til at danne interessegrupper på universiteterne og måske også lave kurser på
universiteterne.
5. Afholdte kurser og evalueringer.
Delkursus 2 og 4 har været afholdt. De har fået gode evalueringer. Kursister synes
stadig, at dagene er lange.
Vi drøftede ny tiltag. Der blev blandt andet foreslået at kursisterne kan have cases
med og fremlægge dem i plenum, case baseret gruppearbejde sidst på dagen og

kommunikationsstande om at informere om diagnoser etc. Vejledere kunne hjælpe
med at finde egnede cases.
Der kunne komme flere patienter med på kurserne. Gigtforeningen har patient
paneler til sådan noget.
Tommy vil gerne med på delkurserne og observere. Derefter komme med forslag
til ændringer og til evidensbaserede uddannelseselementer.

6. Kommende aktiviteter i USU-regi – planlægning af temadag for
delkursusledere den 30/11 2016 i Aalborg med hovedtemaet: Hvordan får vi
aktiveret kursisterne mere?
Vi lagde programmet. Se bilag. BJ tager imod tilmeldinger?

7. Dimensionering af H-Stillinger.
Vi drøftede besvarelse på spørgsmål fra SST. Se bilag.

8. Kommende møder.
Onsdag 30/11 2016 kl. 10.00 – 11.00 i forbindelse med temadag. Briefing inden
temadagen.
Mandag den 13. marts 2017 kl. 10 – 14. Frederiksberg hospital.

9. Evt.

