VIU Møde fredag den 15. April 2016, kl 10.30-14 i Glostrup.
Deltager: Marianne Gürtler, Cecillie Alver, Ulla Pedersen, Ida, Meryam Javed. Gabriele Leth fra
Afbud: Jonatan Hannibal.
1. Valg af referant: Meryam Javed.
2. Godkendelse af referat fra den 22.01.2016.
3. VIU poster.
Det besluttes, at VIU omfordeler posterne, anno 2016:
Formand: Marianne Gürtler, Email: Marianne.gyrtler@regionh.dk
Næstformand: Meryam Javed
H-kursusleder: Gabriele Leth.
I-kursusleder: Marianne Gürtler.
Kursistrepræsentant 2015: Ulla Pedersen.
Kursistrepræsentant suppleant: Ida
Kursistrepræsentant 2014: Meryam Javed
Kursistrepræsentant suppleant 2014: Sarah Madsen
Ordinærmedlem: Cecilie Alver.
Ordinærmedlem: Jonatan Hannibal.
Tak til Julia Bech-Azedine der fra træder VIU som kursistrepræsentant.
Opgaver for VIU-medlemer:
Buprepræsentant i H-ansættelsesudvalg på landsplan: Cecillie Alver.
Psykoterapigodkendelse overtages af Ulla Pedersen efter sommer 2016.
Næstformand: Korrespondance med sekretær og indkaldelser til møder.
Årsberetning.
Som tidligere udøvet vil vi fremover årligt revurderer VIU posterne, dette ca. første møde
efter årsmødet.
4. Gave til Anne Marie.
5. Nyt fra de forskellige regioner:
Lægemøde i Risskov, hvor alvoren i bekymringsskrivelsen bliver lagt over på de yngre læger
om at så skal de pågældende kompetencerne ikke godkendelse. Der ses stadig frafald i Iog H-læge. Sammensætning af I-forløbene er fra sted til sted. Det har hidtil været at Ilægerne har fået mulighed for fokuseret ophold. Der er for få i vagtlaget i Risskov, hvor det
er vanskeligt at dække vagterne og passe afsnittet.
Region H, stort arbejdspres i ambulatorierne. Ved I-kursus i april har der kun været 8
deltager, dette sammenholdt med tidligere hvor der gennemsnitlig plejer at være 15
deltager.
Region Sjælland, manglende I-læger, stor rekrutterings vanskeligheder. Vagtlaget er
således også tyndt. Der er kun telefon supervision fra bagvagten, der er heller ej
overleveringer imellem forvagterne. Der er forsøgt lavet supervision hver anden uge, men
det kniber med fremmødet. Der har desuden været mange tunge patienter, hvilket er
særlig vanskeligt for helt nye læger i faget. Der er desuden elektive patienter i vagten om
formiddagen. I Holbæk sidder H2 læge som ene læge i ADHD-teamet og til konferencer.

Man er spredt som yngre læger, både H- og I-lægerne sidder på forskellige matrikler, som
vanskeliggøre at opretholde sammenholdsånden. Dette kan også være medvirkende årsag
til fastholdelse af yngre læger. Learning-by-doing uden supervision er uholdbart i længden.
Region H, vagtlaget kommet større fokus på supervision, dette ved morgenlevering og
undervisning til yngrelæger. Der kan være mere fokus på bedside uddannelse.
Både forvagtslagene og bagvagtslagene er presset på hver sit område.
6. Nyt om H-kurses:
Første H-kursus i næste uge for hold 2016, hvor Gabriele tager med sammen med Anne
Marie Christensen.
Misbrugskursusutilfredshed fra deltagerne om indholdet af oplægget. Adfærds- og
personlighedsforstyrrelses kurset mangelfuldt og tidspresset i forhold til at dette kursus
afholdes på en dag.
7. Nyt om I-kursus:
Der opleves at der i løbet af de planlagte kurser er frafald. Generelt opleves tilfredshed for
i blandt I-lægerne for kurserne. Der har været generelt ønske om ændring af starttid første
dag således folk kan nå at komme forskellige steder i landet.
Forslag til H- og I-kursus, at underviserne evt. kunne spørger deltagerne om hvad de kunne
ønske der blev lagt vægt på i undervisningen. Både H- og I-kursusernes indhold skal svare
til målbeskrivelsen.
8. Psykoterapigodkendelser: Ingen ansøgninger til i dag.
9. DPBO: Praksis, Gua, ADHD og angst, hvad kan fra målbeskrivelserne lægges ud i privat
praksis. Der drøftes fordele og ulempe ved en ordning hvor der tages 6 måneder eller et
fokuseret ophold, ud af hoveduddannelsen til arbejde i speciallægepraksis. Det skal
undersøges nærmere hvordan de arbejder og niveau, samt omfang. Minor og major
psykiatri, feltet hvad der er hvad. Hvilke arbejdsopgaver der varetages af privat
praktiserende. Vi er i VIU åbne for muligheden
10. Planlagt møde med Uddannelsesansvarligeoverlæger fra Region Øst.
11. Evt.
Peter Ramsing, spørgsmål til målbeskrivelsen.
Ulla sender spørgsmålet til målbeskrivelsen ud til alle i VIU, samt Anne Marie Christensen
for at få en afklaring og kommentarer.
Kommende møde 17.06.2016 kl 10.30-13.00, skypemøde. 24.04.2016, kl 10.30Glostrup og
Århus, inviterer
12. Til næste gang:
De fokuseret ophold voksenpsykiatri, skal man på voksenpsykiatri ophold når man har
voksenpsykiatriske patienter i vagten? Indgår man i vagtlaget når man er på
fokuseretophold.
Længden af fokuseret ophold, obs. opfølgning af ændringsforslag til målbeskrivelsen
status.
Psykoterapiansøgninger.

HUSK Ulla overtager Psykoterapi ansøgninger næstegang.

