Referat, VIU møde, fredag den 13.01.2017 kl.10.30-14.
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Ulla Pedersen, Marianne Gürtler, Meryam Javed.
Afbud: Gabriele Leth (sygdom), Karin S. Munch, Jonatan Hannibal, Sarah Madsen, Marie Kjestrup,
Cecilie Alver (Barsel).
1.Valg af referent
Meryam Javed.
2. Referat fra sidst godkendt.
3.Nyt fra de forskellige regioner
Region Midt, efter inspektor besøg en mere fyldestgørende tilbagemelding til de yngre
læger, hvor der fremadrettet særligt vil være fokus på kobling mellem forskning og klinik. Ift. at skulle
lette den administrative byrde blev meldingen at det skal de yngre læger tage tilbage og snakke om på
deres respektive afsnit. I vagterne vil man fremadrettet forsøge at der er mere bedside undervisning,
således de faste speciallæger, der tidligere gik fra til eget arbejdet, nu skal forsøge at have de yngre
læger med.
Region Hovedstaden, der er intet nyt. Vi drøfter hvad der skal til for at I-læger føler sig
trygge i vagterne, herunder vigtigheden af supervision. Vi drøfter vigtigheden i at styrke robustheden
hos yngre læger. Vagterne kræver at man har erfaring og føling med de situationer man kan komme i.
Tiltaget i region hovedstaden, hvor I-lægerne skal have fast forløb ved akut modtagelsen og flere vagter
i en afgrænset periode.
4. Årsberetningen er færdigudarbejdet og sendt til Lene Lundkvist.
5. Nye datoer for VIU møder i 2017
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.
6. Årsmøde Middelfart
- Der har tidligere ved BUP bestyrelsesmøde 17 nov. 2016 lavet en aftale om at de
uddannelsesansvarlige overlæger mødes og andre med interesse for YL-uddannelse fredag 3. februar
2017 kl 8.45-9.45 ved årsmødet.
7. VIU sammensætning 2017.
VIUs sammensætning, år 2017:

Formand: læge Marianne Gürtler, Marianne.gyrtler@regionh.dk
Næstformand og ordinær medlem: Meryam Javed
H-kursusleder: Gabriele Leth
I-kursusleder: Marianne Gürtler.
Kursistrepræsentant 2016: Karin Stounberg Munch
Kursistrepræsentant suppleant: Marie Kjestrup
Kursistrepræsentant 2015: Ulla Brit Pedersen.
Kursistrepræsentant suppleant: Ida Karina Jøhnk
Ordinærmedlem: Cecilie Alver (barsel)
8. Årshjul for VIU – bliver planlagt til april mødet.
9. Nyt om H-kurser.
Der er ikke afholdt H-kurser ved hold 2015 og 2014.
10. Nyt om I-kursus:
Ingen nye kurser eller evalueringer siden november.
Der er ny delkursusleder for affektive lidelser/OCD/angst, der afholdes i Århus. Den ny delkursusleder
er Christine Ebbesen. Vi siger mange tak for samarbejdet til Bodil Toft.
Der er ny delkursusleder for akut psykiatri/skizofreni/retspsykiatri, der afholdes i Glostrup. Marianne
Gürtler overdrager tjansen videre til den nye delkursusleder Nina Staal.
11. Psykoterapigodkendelser:
Godkendt 1. Forhåndsgodkendt 1.
12. Evt.

Meryam Javed, læge

