Referat VIU - 22/5-2015
Deltagelse dd. Jonatan Hannibal (Formand), Meryam Javed (holdrepræsentant
2014) og på skype Ulla Britt Pedersen (holdrepræsentant 2015), Cecilia
Hegrand. Afbud fra Anne Marie Råberg Christenen, Bodil Aggernæs, Julia
Bech-Azzedine, Marianne Gürtler, Sarah Madsen. Aflyst møde med Formand af
psykoterapiudvalget, Peter Ramsing.
Referant Meryam Javed.


Hvordan kan vi sikre fremmøde til udvalgets møder? Der skabes
usikkerhed på deltagelse pr mail op til angivne dato for mødet.
Transporttiden vanskeliggøre fremmøde. Der aftales at vi mødes i to
grupper en i københavn og en i århus, med dem der kan deltage,
fredag den 3 juli 2015 i et ekstramøde. Det besluttes at mødet aftalt i
September foregår på same vis som anført foroven og det i november
ligger i København.
Et forsøg på at bedre fremmøde aftales der, at vi fremover samles en
gang om året i hhv. Århus og København, samt ved de to andre møder
samles man i de to byer og skyper med hinanden med dem som sidder
samlet på martriklen.



Godkendelse af referat fra sidst. Ej gjort.



Nyt fra regionerne:
Ulla fortæller at hun aktuelt er i Viborg hvor der ikke er vagtfunktion.
Hun stiller spørgsmålstegn ved hvordan man får sikret at opfylde man
sine kompetancer i forhold til målbeskrivelserne. Hun skal efterfølgende
starte i Risskov. Hun vil ved næste H-kursus høre ad hvordan det står
til med H-lægerne på holdet og arbejds-/uddannelsesforholdene ved
de forskellige regioner.



Nyt fra H-kurser - Ej oplysningerne.



Nyt fra I-kurser - Ej oplysningenrne.



Evaluering - Ej oplysningerne.



Elektronisk overgang af målbeskrivelserne og logbog - tages op ved

ekstra møde i juli. Herunder også forkortning af voksen psykiatrisk og
pædiatrisk ophold til 2 uger.


Ensrettelse af kompetancevurderinger i speciallægeuddannelsen – tages
op ved ekstra møde i juli.



Psykoterapigodkendelse. Der har været flere ansøgninger, tre af disse
godkendes, to forhåndsgodkendes og den sidste ansøgning kan ej
bearbejdes da denne er indsendt sent hos referant.
Meryam Javed, reservelæge.

