Skype VIU møde fredag den 22.juni 2016 10.30-13.00
Dagsorden
1.
2.
3.
4.

Valg af referent: Marianne Gürtler
Ordstyrer: Meryam Javed
Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt
Nyt fra de forskellige regioner:
Reg. Nord: Der har været afholdt ansættelsessamtaler: Der mangler at få nogle af stillingerne besat.
Reg. Midt: Der er begyndt at være mangel på speciallæger grundet sygemeldinger og relevant
fravær. Der er således meget dagarbejde, så tempoet er. Det opleves ikke at ledelsen er så lydhøre.
Der er mange frustrationer i hele systemet også udefra. Ledelsen vil placere de uddannelseslæger
efter hvor der er mangel ikke på hvor det er forsvarligt ift. uddannelse.
Godkendt de nye kompetencekort, de skal nu implementeres. De er særskilte de enkelte steder Der
er ikke noget nationalt tiltag. Forvagtslaget er presset.
Reg. Hovedstaden: I Ålborg er der stor lægemangel, så to læger er gået til andre specialer, én til
Norge og én til pædiatri. Nogle speciallæger er søgt tilbage til Ålborg, og der er en håndfuld Hlæger, der skal dertil. Børneindlagte: Der er meget pres på. 2 har fået besked på at døgnindlagte
skal til børneambulatorie. Efter dette kommer der nok en besked til YL om at de kun kan være i
døgnindlagte i 6 mdr. Hvem skal tage beslutning om hvor længe man skal være på døgn. I reg h er
historien at man har været der 1 år på børn indlagte. Det, ikke at have været på et
indlæggelsesafsnit så går man glip af det miljøterapeutiske. Kompetencerne skal være opfyldt, og
der skal være nogle kompetente speciallæger, der skal være der. Vagt: Der er travlt i vagter.
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

5. Nyt om H-kurser
H-stillinger: Der er ansat 4 h-læger til 5 stillinger. Der er genopslag, hvor der er en ansøger.
Gabriele Leth, hovedkursusleder for H-kursus: Det er en stor administrativ opgave at finde ud af
hvem der har haft hvilket kurser, hvem der mangler kurser og at få overblik over kurserne og få
dem tilrettelagt. Det bliver en stor udfordring at tilrettelægge næste kursusrække.Der er brug for
feedback, hvis der er noget der mangler. Der er flere hold, der nu får enkeltdagskurser, det har ikke
været muligt at få dem lagt sammen.
Der var spørgsmål ift. hvad holdningen er fra ledelsens side når der skal indføres sundhedsplatform
for det er meldt ud at der er stop ift. kurser og ferie. Hvad betyder det for I- og H- og
psykoterapikurserne????
Opgave: Marianne G skriver en mail til centerledelsen ift. bekymring ift. I-kursusrække
Evalueringer fra H-kurser: K-Sads og psykopatologi: Positive tilbagemeldinger. To fløje: de øvede
har ikke fået så meget ud af det, men de der ikke har prøvet det før var positive.
Evalueringer af H-kurset om misbrug: Evalueringerne var ikke så positive.
Opgave: Gabriele undersøger om Anne Marie Christensen har evalueringerne

6. Nyt om I-kursus
Evalueringer
7. Psykoterapigodkendelser: Marianne og Meryam mødes i næste uge og ser på dem.
Der var tre ansøgninger: 1 blev godkendt, 1 betinget godkendelse og den tredje var der spørgsmål
til som Meryam går videre med.
8. 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.
Opgave Marianne orienterer om dette og kontakter BUP, Region Øst og evt. SST for at få det
ændret.
9. Spørgsmål fra Peter Ramsing:
Til godkendelse af denne kompetence står der at et kursus skal godkendes. Ved du hvilken
kursus der refereres til? Peter Ramsing har efterspurgt dette i VIU
2.2.1
Kunne informere patient/
pårørende og
samarbejdspartnere om
forløb og formål med
undersøgelse/ behandling,
og sikre at informationen
er forstået korrekt
Med overblik og faglig ekspertise kunne:
- Formulere struktureret, prioriteret information om forløb og formål med
undersøgelse og behandling
- Indhente informeret samtykke til undersøgelse/ behandling.
- Koordinere indsatsen vedr.
oplysninger til patient/familie og samarbejdspartnere, således at disse modtager enslydende, konsistent
information.
Teoretisk kursus
Mesterlære
Supervision ved vejleder
Feedback fra tværfagligt
team
Teoretisk undervisning
Godkendelse af kursus
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.
Vi fik det aldrig indført, og jeg synes det har været svært at indpasse i kursusrækken. Har
taget lidt på kurset i belastningsreaktioner. Desuden har nogen haft kommunikationstræning
lokalt.
Måske i vil drøfte behovet i VIU og evt. bede Peter indpasse det i psykoterapikurset ?

Anne Marie er blevet spurgt, vi afventer svar. Ulla har informeret Peter Ramsing om vores diskussion fra
sidste møde. Vi afventer AMC svar og så må vi ta det op næste gang.

Planlægning af nyt skype møde med de uddannelsesansvarlige overlæger i Region Midt og Nord og evt. de
andre regioner.
Jeg har klippet lidt fra referat 22.1.16 ift. vores opgaver i år:
Planlægning for året: - Fredag 15.04.2016, kl 10.15-14.00, Glostrup, Brøndby, uddannelsesansvarlig
overlæge Gabrielle, Hillerød, Bispebjerg og Janne W. Vilmar inviteres en time, 12.30-13.30, Meryam
inviterer. Formål: Bekymringsbrevet, hvordan arbejder de med målbeskrivelsen, udvikling af
kompetence kort, hvordan arbejdes der med dem, rekruttering. –
Fredag 17.06.2016, kl 10.30-13.00 SKYPE-møde. Vi mødes på to Martriklen. Kl 11.00-12.00. Risskov
og Ålborg uddannelsesansvarlig overlæge (Region Midt), Peter Ramsing (Psykoterapiudvalget),
Meryam inviterer. Dagsorden: Opdatering af VIU opgaver og psykoterapiansøgninger med. –
Fredag 19.08.2016, kl 10.15-14.00. Brøndby. Obs Dagsorden: planlægning af Delkursusmøde.
Region SYD uddannelsesmøde (også Esbjerg) skal Indkaldes til 1 time, komme og deltage og vi
kommer gerne til dem, Ulla evt. give mulighed for at mødes i Odense. –
Fredag 11.11.2016, kl 10.15-14.00. Glostrup, Brøndby. Obs Dagsorden: Opsamling, obs. videre
planlægning af delkursusleder-mødet. - Fredag 13.01.2017, kl 10.15-14.00. Glostrup Brøndby. Obs
Dagsorden: Årsberetning, planlægningen af resten af året.
Indkaldelser til møder: Meryam Javed
Datoerne skal nok revideres lidt.
Vi holder fast i nuværende plan, og at vi kan lægge op til et skypemøde med udd ansvarlig overlæge
i Region Syd. Næste møde den 19.8 kl. 10.15-14 vil blive holdt i Brøndby. Her skal vi planlægge om
vi skal indkalde til møde ifm. årsmødet 2017.
10. Evt.

Til næste gang:
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.

Referent: Marianne Gürtler

