Referat VIU møde fredag den 11.11.16 kl. 10 – 14
Deltager: Ulla Pedersen, Ida K. Jøhnk, Gabriele Leth, Marianna Gürtler og Meryam Javed
Afbud: Karin S. Munch, Jonatan Hannibal, Sarah Madsen, Marie Kjestrup. Cecilie Alver
(barsel).
Valg af referent Meryam Javed
1. Referat fra 19.08.2016 godkendelse
2. Referat fra møde med BUP bestyrelse v. Marianne
VIU blev inviteret til BUP bestyrelsesmøde efter den skrevne bekymringsskrivelse.
”Fra referatet 1. september 2016. ”Problematikker med uddannelseskriterierne diskuteres, herunder
forskelle i regionerne og sammenligninger med andre lægefaglige specialer. Det er vigtigt i forhold
til rekruttering og kvaliteten i uddannelsen, at der sikres ensartethed.
Der er enighed om, at der mangles definition af, hvordan og hvorn r den enkelte ar er er et sine
kompeten er o at der skal sikres ensartet ed o ennemskueli ed. or at komme idere i dette
arbe de ble det besluttet at best relsen in iterer de uddannelsesans arli e o erl er de re ionale
uddannelsesr d samt ormand o n st ormand ra
til n ste best relsesm de den 1 . no ember
2016 p otel bor trand. nne arie . ristensen in iterer delta erne. erudo er ble det
besluttet at uddannelse bli er et punkt p eneral orsamlin en 201 .”
Mødet er planlagt til 2 timer. Der drøftes i VIU, at hvis der skal tales om uddannelse og
kompetencekort med ensartethed landet over kræver det at der afsættes mere tid af til en fælles
drøftelse med uddannelsesansvarlige overlæge og regionale uddannelsesrådet.
Uddannelsesrådet Øst, har brugt målbeskrivelserne til at udarbejde kompetence kort.
Målbeskrivelsen er udarbejdet af VIU. De regionale råd udarbejder kompetencekortene, og har
ansvaret for at regionerne får beskrevet og sikret at der er gennemsigtighed for de yngre læger ift.
hvordan deres uddannelse skal forløbe og opnå kompetencerne.
3. Møde med BUP bestyrelse og de uddannelses ansvarlige overlæger 17.11.16 i Nyborg –
Hvem vil/kan deltage?
Der er indkaldt til mødet landet over, dog uheldigvis med 14 dages varsel. Det er tvivlsomt hvor
mange der kan deltage. Fra VIU deltager Marianne Gürtler.
4. Nyt fra de forskellige regioner
Region midt inspektor besøg. Den endelige rapport foreligger ikke. Umiddelbart positive
meldinger. Det er dog problematiseret at der er pålagt yngre læger at deres forløb er delt
således at de om ugen sidder på to forskellige matrikler, hvilket vanskeliggøre et
sammenhængende uddannelsesforløb. Vagterne har tidligere været meget belastende og der
har været tilkalde vagt på 25 timer. Vagterne er nu delt i dag og nattevagter for at mindske
belastningen.
Der er ubesatte H–stillinger i region SYD. Noget af forklaringen kunne formentlig være
presse omtalen af BU psyk., men måske også at 5-årsreglen kan mærkes ved at folk der
udsætter deres KBU. Fra holdet 2015 oplyser Ulla og Ida, at deres kollegaer fra region Syd
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oplyser der er et højt ambitionsniveau med de nye kompetencekort og udfordring i at nå
disse.
Region Sjælland, to I-læger der er sprunget fra. En synes, at hun stod meget alene med
opgaverne, specielt i vagten. Ida tænker også at der er en udvikling i at der er tungere
patienter igennem skadestuen og på afsnittene. Den anden I-læge vil gerne være almen
mediciner. Vagterne er ærlig belastet med specielt om weekender, hvor man skal passe
skadestue og lave gennemgange. Der er desuden kun supervision telefonisk. Ida har
foreslået at man som I-læge de første tre måneder ikke går i vagt, for at lære psykiatrien at
kende inden man står alene med de tunge patienter i vagten.
Region hovedstaden, Glostrup, er der forsøgt at lave I-forløb, således at man i sit forløb er
nogle måneder på akut afsnittet og lærer det akutte arbejde. Der er desuden et bagvagtslag,
der er fortrolige med vagt arbejdet. De kommer også ind i weekenderne til gennemgangene.
Dagtiden er bagvagten overlægen på akut afsnittet, der kommer til morgenmødet mht.
supervision. Der har været opslået to I-stillinger, der var en ansøger som kom til
ansættelsessamtale. Hun er muligvis sprunget fra.
Der arbejdes i region Øst på sundhedsplatformen.
Nyt om H-kurser, Evalueringer.
Der er flere gode evalueringer for de afholdte H-kurser siden sidste VIU møde. Programmet
for 2017 er færdig lavet og ligger på BUP-net. Gabriele ønsker at der kunne være en
sekretær der holder øje med deltagerlisterne for de enkelte kurser. Aktuelt kontakter de
yngre læger selv delkursusledere. Hold 2015 repræsentanter efterspørger om
evalueringsskemaerne kunne optimeres. Gabriele vil forhøre sig om dette.
Evalueringsskemaerne til H-kursus kommer gennem sundhedsstyrelsen.
Nyt om I-kurser, Evalueringer.
Der er blevet afholdt psykoterapi kursus, med gode evalueringer. Det samme med akut
psykiatri og retspsykiatri. Nina Staal, er blevet delkursusleder for akut psykiatri.
nder iseren i ” etsli e or old” ar sa t sit ob op men r lo til at orts tte det
kommende år også. Derefter skal der findes ny underviser til dette.
Når Marianne kommunikere med delkursuslederen forgår det pr brev. Der går mindst frem
dage før disse når frem. Marianne ønsker at kursusbeviserne kunne på en eller anden måde
blive elektronisk. Marianne vil prøve at undersøge hvorvidt det kunne lægge under den
elektroniske logbog. Marianne er ved at udarbejde I-kursus programmet for forår 2017, som
snarest vil komme op på BUPnet.
Gabriele, Marianne og Nina Hjørring kordinere datoer således H-kurserne og psykoterapi
grundkursus datoerne ikke overlapper. Gabriele efterspørger hvem der landet over i øvrigt
står for psykoterapikurserne således datoer også kunne kordineres med dem.
Psykoterapigodkendelser.
Der er fire ansøgninger.
Godkendt antal: 3
Forhåndsgodkendt antal: 0
En ansøger bedes genansøge idet vejledningen for ansøgningen ikke er fulgt.
BUP årsmøde 1.-2. feb. 2017 – VIU beretning. Marianne vil udarbejde en årsberetning og
fremlægge det til årsmødet.
Evt.

10. Underviser dag i forlængelse af årsmødet. Gabriele tænker at det ikke er realistisk at
delkursuslederen vil kunne motiveres for et dagsmøde. Det er mere realistisk at kunne
inviterer dem til en session mellem to sessioner. Formålet har været at møde hinanden og
udveksle erfaringer, at meldt tilbage ift. generelle evalueringer, hvad der fungerede for de
yngre læger hvad der kunne gøres bedre. Tage op ift. kompetencekort er der noget bestemt
litteratur YL skal læse, er der stadig en grundbog. Skabe sammenhold.
Gabriele og Marianne, tænker de vil forsøge at lave en seance i en af pauserne i programmet
for årsmødet. Marianne invitere også kursus repræsentanterne til at deltage.
11. Ændringer i Logbogen:
”
1. 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.
2. 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.
esuden ar no en a t kommunikationstr nin lokalt.”
Marianne har skrevet sammen med Tobias Kongstad-Hansen fra videreuddannelses
sekretariatet. Henvises til Bøgested Knudsen, der beder Marianne om at lave rettelserne i
målbeskrivelsen til uddannelse@sst.dk.
Tobias Kongstad-Hansen vil gøre opmærksom på at der har været tale om
grundlæggende ændringer i målbeskrivelsen, da han tænker der i realiteten er en lang
række kompetencer som skal opdeles ift. hhv. Børn og unge. Han tænker det vil kræve at
man sammensætter en gruppe med repræsentanter fra alle 3 uddannelsesregioner.
Der drøftes i udvalget vigtigheden i hvordan man skal have sikret disse målbeskrivelser.
Meryam Javed/reservelæge

