Referat 07.04.2017 VIU møde, det ambulante hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby.
Tilstede: Ulla Brit Pedersen, Ida Karina Jøhnk, Gabriele Leth, Marianne Gürtler og Meryam Javed.
Afbud: Karin S. Munch, Marie Kjestrup.
1. Valg af referent: Meryam Javed.
2. Referat fra sidst godkendt.
3. Psykoterapi godkendelser:
Godkendelse 3 og forhåndsgodkendelse antal 5.
Vi italesætter vigtigheden af at drøfte retningslinjerne for psykoterapi grunduddannelse,
samt drøfte det ved YL, men også på H-kurserne, for at forberede de uddannelsessøgende
læger bedst muligt.
4. Nyt fra de forskellige regioner:
- Region Hovedstaden: Det fylder med sundhedsplatformen med udfordringer i forhold
til dagligdags arbejde og nå oplæringen i sundhedsplatformen.
Ida er blevet vagtplanlægger i Glostrup. Indtrykket er at vagtholdet er belastet af at der
ikke er nok yngre læger. Det er et generelt problem at de yngre læger har flere
kasketter på, altså arbejde på stamafsnittet og vagtarbejdet ved siden af. Forslaget
kunne være at H4 læger kunne komme i vagtlaget på Glostrup. Psykologerne skal også
starte i vagten om eftermiddag og aften. Der er ubesatte I-stillinger i Glostrup.
7 H-opslag, der har kun været 3 ansøgninger.
- Region Midt: Få i vagtlaget, hvorfor det bliver særlig sårbar ved sygemeldinger. Det er
døgnvagter, hvorfor når andre i vagtlaget træder til mindskes det uddannelsesmæssige
niveau, idet man ikke kan være på sit stamafsnit med sammenhængende forløb. Der er
ubesatte I-stillinger.
- Region Syd, Region Nord, Region Sjælland er der ikke repræsentanter fra. Generelt er
der ubesatte H-stillinger i alle regioner.
5. Nyt om H-kurser
Marianne angiver at vi skal afgive H- og I- kursus, datoer for kalenderåret 2018, til sekretær,
der koordinere disse i forhold til øvrige kurser fx psykoterapi kursusdatoerne i Region
Hovedstanden.
Anne Catrine Steenstrup, er udvalgt til repræsentant for Hold 2017.
a. fra Gabriele:
Godkendelse af speciallæge er overgået fra sundhedsstyrelsen til styrelsen for
patientsikkerhed, hvorfor de er blevet særlig skarpe i forhold til hvad der ordret er angivet i
målbeskrivelsen og hvilke titler H-kurserne har.
1. Der er uoverensstemmelse mellem målbeskrivelse og kursusbetegnelser/indhold. Vi
har ikke et kursus med navn ”akutpsykiatri”, men i stedet en der hedder
”Retspsykiatri”. På retspsykiatrikursus ligger ikke indhold om akutpsykiatri. Gabriele

foreslår at vi ændrer målbeskrivelsen tilsvarende (evt. med en kompetence i
retspyskiatri?), så det matcher.
2. Kursuset ”mor/barn relation” omdøbes spædbarnspsykiatri.
3. På delkursusledermøde tænkte vi en omstrukturering af undervisning i
psykofarmakologi , således at de to eksisterende kurser kunne samle i en blok og evt.
suppleres med en 3. dag. Jeg vil gerne overveje sammen med VIU, og især med
kursistrepræsentanter, om det er meningsfyldt.
Kursist hold 2014 ønskede ved slutevalueringen, at K-sads kurset skulle gøres kortere
således der fx kunne bruges mere tid på nogle af de andre kurser hvor tiden oftest føles
knap fx affektive lidelser. Dette har været et ønske fra tidligere kursister også.
b. Evalueringer fra H-kursus er generelt tilfredse med kurserne.
6. Nyt om I-kursus
a. Evalueringer, der er en generel tilfredshed med kurserne. Marianne synes det
egentlig køre rimeligt godt.
7. VIU årshjul:
-

Målene for 2017 for VIU, herunder også fokus for målbeskrivelserne, hvad skal vi nå i
børne- og unge dele. September bestyrelsesmøde hvis vi inviteres, da hvor langt er vi efter
sidste møde.

-

I år til årsmødet havde Gabriele succes med at indkalde delkursusleder til en fælles
drøftelse af kursernes indhold svarende til det der er kravet, drøftet formelle ting,
herunder videre formidlet det pålagte et sparekrav fra sundhedsstyrelsen på
kursusomkostninger.
Efterfølgende havde Marianne og Ulla afholdt møde med uddannelsesansvarlige
overlæger, UKYL.’er og andre interesseret, om forholdene for uddannelsessøgende i de
forskellige regioner.
Det lykkes! Tiltagene til dette har været at mødet fremgik af årsmøde programmet, samt
reklamering af mødet dagen for inden. Vi tænker derfor at fastholde tid til årsmødet, hvor
delkursuslederne kan indkaldes.

-

Marianne tænker det stadig hensigtsmæssig at afholde et særskilt møde med
psykoterapiudvalget.

-

Kompetencekortene, hvor langt er vi i regionen?

-

Fra referat 11.11.2016:
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.
Tobias sidder i det regionale uddannelsesråd (uddannelsesansvarlige overlæger og
sekretariatets repræsentant). Er det stadig aktuelt med denne ændring i målbeskrivelsen,
idet vi i VIU tænker at kompetencerne bliver udspecificeret ved kompetencekortene?
-

Møde med BUPs bestyrelse. Marianne vil skrive til BUP for at høre hvornår dette kunne
blive.
7. april 2017. Lokalisation: Glostrup.
23. juni 2017. Lokalisation: Skype-møde, matrikel Glosturp og Risskov.
18. august 2017. Lokalisation: Glostrup.
3. november 2017. Lokalisation Glostrup, evt. Skype med Risskov.
12. januar 2017. Lokalisation Glostrup.

8. Valg af VIU repræsentant i BUP.dk. Denne person skal sidde med til ansættelsessamtaler
ved H-stillingerne i alle tre regioner.
Vi deler denne opgave mellem Ida Karina Jøhnk, der bliver VIU repræsentant ved
ansættelsessamtaler i region SYD, Ulla Pedersen bliver dette i Region Midt og Nord, samt
Meryam Javed bliver dette i region Øst.
9. evt.
Forespørgelse fra FYP om hvorvidt vi i VIU kunne være interesseret i, at de sad med som
repræsentant fra FYP i VIU. Det skal der anmodes om fra FYP til BUP bestyrelse.
Sammensætning af VIU:
Formand: læge Marianne Gürtler, Marianne.gyrtler@regionh.dk
Næstformand og ordinær medlem: Meryam Javed
H-kursusleder: Gabriele Leth
I-kursusleder: Marianne Gürtler.
Kursistrepræsentant 2017: Anne Catrine Steenstrup.
Kursistrepræsentant 2016: Karin Stounberg Munch
Kursistrepræsentant suppleant: Marie Kjestrup
Kursistrepræsentant 2015: Ulla Brit Pedersen.
Kursistrepræsentant suppleant: Ida Karina Jøhnk
Ordinærmedlem: Cecilie Alver (barsel)
Meryam Javed

