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Til stede: Brian Errebo-Jensen, Marianne Thomsen, John Bruun, Anna Rønnow, Susanne 

Grann, Birgith Andersen, June Knudsen, Anja Mortensen, Jens Bach Johansen 

 

Afbud: Carsten Juhl, Hanne Zaken 

 

I øvrigt deltog: [Navne] 

 

Referent: Jens/Brian  

Velkomst 
 

Valg af ordstyrer i formandens fravær 
Formanden var til stede som mødeleder 

 

Godkendelse og supplering af dagsorden  
Dagsorden godkendt 

Meddelelser – siden sidst 
Jens uddybede de, inden mødet, udsendte meddelelser. 

Drøftelse af den nye eksamensform i klinikken. Èn dags eksamen er indført og uddannelsen vil se på, 

hvorvidt der kan afbødes på nogle af de vanskeligheder der har vist sig. 

Formanden havde forud for mødet udsendt skriftlig information. I forlængelse af dette orienterede han 

om fælles strategi og partnerskabsaftale mellem kommuner, region og uddannelsesinstitutioner i Re-

gion Syddanmark. Overskriften er ”Sammen om Velfærd”. Se www.sammenomvelfaerd.nu 

Desuden orientering om igangværende ministerielt arbejde med 7 dages ventetidsgaranti på genop-

træning, samt besøgsrunde til sektorer og faggrupper fra Styrelsen for Patientsikkerhed.  

Status på studieordning og orientering fra følgegruppen 
Jens orienterede om status.  

Slides er vedlagt 

Status på den regionale uddannelsesdækning 
Udgik da Pia Toft Assenholm havde afbud. 

De nye ungdomsårgange 
Erling Petterson orienterede om unge i en tid med konkurrencestat, serviceorientering og modernitet.  

Erlings slides vedlægges. 

Konference omkring ”Mænds Sundhed” den 15.5. 

Jens orienterede om arbejdet med planlægning af konferencen, som løber af stablen den 15.5.18. 

Link til program og tilmelding: https://ucsyd.nemtilmeld.dk/240/ 

I opfordres alle til at sprede budskabet. 
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Kommende møde: Foråret 2018 Datoforslag: 6.3., 7.3., 13.3. eller 14.3.  

Næste møde bliver tirsdag den 13. marts, kl. 12-16. Indkaldelse sendes over Outlook. 

Forslag til kommende emner/ temaer:  

- Frafald kvote 1 og 2 – herunder fysiske rammers betydning for frafald 

- Etnicitet og demens som eksempler på tværprofessionelle undervisningsemner 

 

Intet til evt. 

  
 

 


