Referat 19.08.2016.
Tilstede: Cecilie, Ulla, Ida, Karin, Marianne, Meryam
Skypemøde 11-12 med Thorsten Schuman, Udd .ansvarlig overlæge fra Åbenrå-Kolding.
Valg af referent: Karin og Meryam.
Ordstyrer: Meryam
1. Referat godkendt fra sidste møde.
2. Ting der skulle følges op på fra sidste møde:
Opgave: Hvor står det i målbeskrivelsen, at H lægen skal have 1 år i børnedøgn? Der er
forskellige praksis i de forskellige regioner. Dette kan ikke honoreres i Reg. Nord. Marianne
G skriver til Tobias og Anne Marie Christensen om det
Hvordan er det i de forskellige regioner?
Reg Midt: Man har 2 børneår, ca 80 % kommer ikke forbi børnedøgn. Får kompetencer
godkendt på unge døgn. 2 afsnit med indlagte børn.
Reg. Øst: 6 måneder i region H, herefter 6 mdr i ambulatoriet. 1 år i region Sjælland indtil
videre.
3. Ønske til BUP: fælles kompetence kort
4. Opgave: Marianne G skriver en mail til centerledelsen ift. bekymring ift. I-kursusrække: Det
er ok at holde I-kurser, da det er nationale kurser. Der henstilles til at så få kurser holdes i
denne periode.
5. Opgave: Gabriele undersøger om Anne Marie Christensen har evalueringerne ift. de sidste
H-kurser afholdt i foråret. Gabriele vender tilbage i forhold til dette.
6. Logbog for I-kursister og Sol 1 – I logbogen for I-forløb står der at I-lægerne skal have SOL
1 kursus, men det er ændret for flere år siden. Dette skal selvfølgelig tages ud af logbogen.
Marianne har orienteret om dette og har haft kontaktet BUP, Region Øst og SST for at få det
ændret.
7. Spørgsmål fra Peter Ramsing: Til godkendelse af denne kompetence (2.2.1) står der at et
kursus skal godkendes. Ved du hvilken kursus der refereres til? Peter Ramsing har
efterspurgt dette i VIU
Anne Marie Christensens svar på Peter Ramsings spørgsmål: Historien er at Rikke
Wesselhøft, der på det tidspunkt var medlem af VIU meget talte for et H-kursus i basal
kommunikation med rollespil m.v. Det blev aldrig indført, og Anne Marie synes det har
været svært at indpasse i kursusrækken. Har taget lidt på kurset i belastningsreaktioner.
Desuden har nogen haft kommunikationstræning lokalt.
Der er dd. taget stilling til efterspørgelsen fra Peter Ramsing. Kompentencen 2.2.1 Kunne
informere patient/ pårørende og samarbejdspartnere om forløb og formål med undersøgelse/
behandling, og sikre at informationen er forstået korrekt, skal den obligatoriske
kompetencevurdering være ”vejledervurdering”. Således fjernes ”Godkendelse af kursus
som godkendelsesmetode for denne kompetence.
8. Fokuseret ophold voksenpsykiatri: skal man på voksenpsykiatri ophold når man har
voksenpsykiatriske patienter i vagten? Indgår man i BU-vagtlaget når man er på
fokuseretophold?
Længden af fokuseret ophold, obs. opfølgning af ændringsforslag til målbeskrivelsen status.
Kompetencer skal opfyldes, hvilket vurderes ikke kan gøres kun ved vagtarbejde. I region H
og region midt går man ikke i vagt på stamafsnit under ophold i voksenpsykiatri/pædiatri.

Det vurderes ikke hensigtsmæssigt, at man går i vagt under fokuserede ophold, de dette
giver for meget fravær i forhold til ens fokuserede ophold og udbytte.
9. Nyt fra de forskellige regioner
Der er for få læger i vagtlaget i Herning, hvilket har gjort at folk fra andre hospitaler skal
have en vagt ugentligt på Herning. Hvilket gør, at man har meget lidt tid på sit stamafsnit.
10. Nyt om H-kurser
Kursusrækken fortsætter i løbet af efteråret, se bupnet.dk
Retspsykiatrisk kursus er for både hold 2014 og 2015. Dermed skulle kursusrækken for hold
2014 være afsluttet, hold 2015 mangler stadig skizofreni og psykofarmakologi 1, de
kommer til foråret.
Der er et ønske fra kursisterne om at kurserne ligger mere spredt, af hensyn til stamafsnit.
11. Psykoterapigodkendelser
1 forhåndsgodkendt, 1 psykoterapigodkendelse, 1 mangler oplysninger, 1 som havde
supplerende spørgsmål ang kurser, som blev godkendt.
12. Møde med BUP i Domus Media.
Der er et forslag, om at det ville være rart hvis BUP kan holde fokus på uddannelse, med fx
regionale fyraftensmøder, med et fagligt indhold.
Desuden ville det være rart hvis der blev brugt tid på uddannelse på BUP-årsmødet, så der
kan komme mere fokus på uddannelse i hverdagen.
I videreuddannelsesudvalget har vi haft svært ved at få delkursuslederne for I- og H-kurser i
tale, og derfor høre om der er mulighed for at delkursuslederne møder en dag før årsmødet,
så vi kan afholde et møde der.
13. Evt.
Næste møde 11/11 i Brøndby.
Referat af Skype møde med Uddannelsesansvarlig Thorsten Shumann, kl 11-12.
1. Rekrutering:
Det har været vanskeligere med rekruttering til Esbjerg formentlig pga. de massive
udfordringer ift. speciallægemangel. Der er en H-læge der er sprunget fra uddannelsen. Det
samme i Odense. Thorsten tænker at udfordringerne i Odense har været vanskeligheder med
at dække vagtbehovet sufficient, hvilket resulterer i at de yngre læger har færre dage på
deres egne stam afsnit. Thorsten ser at nogen af løsningerne har været vikar til dækning af
vagterne og genindføring af supervision hvilket har igen givet en bedret rekruttering.
Kolding-Åbenrå har der tidligere været et fint flow af uddannelsessøgende læger til både Iog H-stillinger. Aktuelt ses der udfordringer. Der er i denne omgang to færdige speciallæger.
Han tænker at nogle af udfordringerne kan skyldes at vagterne er for svære. Der er
fællesvagt med voksenpsykiatrien. Der skal gennemsnitlig være 1-2 nattevagter om
måneden. Thorsten mener dog at det er vigtigt at bevare fællesvagten for netop at holde
vagtintensiteten nede. Desuden tænker Thorsten at vanskeligheden også kan være at der ikke
længere er et YL-gruppe miljø.
Thorsten fortæller at de i region syd har udarbejdet uddannelsesprogram efter
målbeskrivelserne (2014). Desuden specificeret kravene til kompetencerne ift. hvornår de
kan være godkendt. De har udarbejdet kompetencekort for I-lægerne.

Thorstens kommentar til de aktuelle krav til grunduddannelsen i psykoterapi er at han synes
de er for ambitiøse. I det han mener at nogle er kravene burde være hvis man ønsker en
specialist uddannelse i psykoterapi.
Thorsten vil gerne være behjælpelig med at sende deres udarbejdet materiale til VIU.
Meryam Javed/reservelæge.

