Referat Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg (VIU) møde 4.september, 2015i
Glostrup
Deltagere: Anne Marie Christensen, Marianne Gürtler, Jonathan Hannibal, Ulla Pedersen, Meryam Javed,
Julia Bech-Azeddine. Afbud fra Bodil Aggernæs, Cecilie Alver og Sarah Madsen.
1. Godkendelse af tidl. referat: Godkendt.
2. Der er kommet en elektronisk logbog, men det er fortsat uafklaret, hvem der laver kompetencekort
– det forlyder at Janne Vilmar arbejder på disse. Vi synes, det er fint at kortene laves i de regionale
uddannelsesudvalg, men VIU vil gerne gennemse disse før implementering.

3. Drøftelse af undervisningsmiljøerne rundt omkring på centrere. Det store driftspres har overalt
medført mindre tid til undervisning og vejledning, og denne er i tiltagende grad svær at få. Det
drøftedes, at det kunne være en løsning, hvis undervisning og supervision kom på som målelig
ydelse på samme vis som andre produktionsydelser. Og at stillinger ex som uddannelsesansvarlig
overlæge blev opslået med afsat tid til arbejdet i lighed med forskningsstillinger. Julie ville bringe
dette videre til BUP-Dk’s bestyrelse og VIU vil sende referatet her til de regionale
uddannelsesformænd til orientering.
4. AMC orienterede om H-Kursusrækken. Der er ca.20 kursister på hvert hold og budgetansøgning til
Sundhedsstyrelsen skal indsendes nu. VIU anbefaler at fortsætte både med kursus i akut psykiatri
og retspsykiatri. K-SADS har nogen behov for, andre ikke. Marianne oplyste, det gik fint med de
halvårlige I-kurser. Der er 25 kursister på hvert hold og betalingen foregår fra centrene.

5. Psykoterapigodkendelser: Meryam havde modtaget 3 ansøgninger, som blev gennemgået og
godkendt, én forhåndsgodkendt blev endelig godkendt.

6. Målbeskrivelsesjustering. Der behov for at korrigere den fejl angående længden af fokuserede
ophold, der har sneget sig ind i målbeskrivelsen. Endvidere skal kravet om H-forløb på to forskellige
centre tilpasses nuværende organisation og ordet centre ændres til afdelinger.
7. Drøftelse af vejlederfunktion. Det vurderes uhensigtsmæssigt at H-1 læger er vejledere for I-læger,
da dette år er afgørende for vurderingen af, om I-lægen skal anbefales at fortsætte i specialet. Ilægerne kan have god gavn af tæt kontakt med H-1 læger, men den formelle vejleder bør være
speciallæge. Anbefalingen videregives til de uddannelsesansvarlige overlæger. VIU anbefaler også
at der i næste målbeskrivelse kommer til at stå specifikt, at der skal være en speciallæge tilstede i
en klinik som daglig vejleder.
8. Ansøgning til bestyrelsen BUP-dk om økonomi til et seminar om målbeskrivelse og uddannelse
dagen før næste årsmøde 2016 blev gennemgået og godkendt.
Næste møde den 13.november 10.00 – 13.00 på Skype.
Ref amc.

