Referat VIU møde fredag den 18. august, 2017 kl.10:30-14
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Karin S. Munch, Gabriele Leth, Marianne Gürtler og Meryam Javed.
Afbud: Ulla Pedersen, Anne C. Steenstrup, Erik Døsing, Ida K. Jøhnk.
1. Valg af referent: Meryam Javed.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
3. Psykoterapigodkendelser:
Der er to ansøgninger, begge godkendes.
4. Nyt fra de forskellige regioner
Bispebjerg, vagtarbejdet går rigtig fint, tidl. rigtig mange sygemeldinger, siden 1 marts mere
stabilitet. Vagterne er ikke lige så hårde som på glostrup.
Glostrup, det er fortsat planen at specialpsykologerne skal starte i vagt, vi ved ikke om de er
opstartet.
Øvrige regioner er ej repræsenteret.
5. Nyt om H-kurser
Det har været svært at få kontakt til Søren Dalsgaard mht. ADHD-kurset, men han har ikke svaret
på mailsene. Gabriele har bedt Ulla om at prøve at prikke til ham.
Patrick Gosden, vil gerne stoppe med delkursusleder i affektive lidelse. Patrick står stadig for
retspsykiatrisk delkursusleder.
Vibeke Bille bliver delkursusleder i affektive lidelser.
Kerstin Von Plessen har sagt op, underviste i OCD, der skal nu finde delkursusleder til dette.
Jakob Paludan er flyttet til Århus, hvorfor det sidste kursus for 2016 må deles op, således den ene
dag afholdes i Århus og psykofarmakologi kursus i København ved Katrine Pagsberg.
Mala Moszkowicz går på pension, hvorfor Anne Lise Olsen har sagt ja til at blive delkursusleder for
spædbarnspsykiatri.
b. Evalueringer fra H-kursus
Samtlige kurser har fået gode evalueringer.
a. Forslag fra Gabriele:
1. Der er en uoverenstemmelse 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. Jeg vil foreslå at vi ændrer
målbeskrivelsen tilsvarende (evt. med en kompetence i retspyskiatri), så det matcher.
Drøftelse dd.:

Vi tænker, at kompetencen ”akut psykitari” skal opfyldes ved de øvrige
kompetencevurderingsstrategier og ikke ved et teoretisk kursus.
Vi vil i stedet erstatte akut psykiatri kurset med retspsykiatri kurset. Dette skal i målbeskrivelsen s.
19 ændres, således at kurset akut psykiatri mål 2.1.5 erstattes i stedet med retspsykiatri mål 2.1.4.
Opgave:
Der skal sender referat til bup, Overlæge Anne Marie Christensen, med dette punkt highlightet og
stillingtagen til næste møde, såfremt Anne Marie samtykker da sendes anmodningen videre til
sundhedsstyrrelsen, Sussanne Winther Nielsen, uddannelse@sst.dk (man kan kontakte hende på
denne mail). Se desuden nedenstående korrespondance mellem Gabriele og Susanne.
Marianne tager denne opgave.
Til orientering har Gabriele modtaget denne mail fra Susanne Nielsen fra SST.
Fra: Susanne Vinther Nielsen [mailto:SVN@sst.dk]
Sendt: 1. maj 2017 14:55
Til: Gabriele Leth
Cc: Jette Rydahl Sørensen
Emne: VS: planlægning af H-kurser til 2018
Kære Gabriele,
Du kan eventuelt hente information i afsnit 3.3 i Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse
og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen nr 9005 af 01/01/2012
3.3 Konsekvens af ændring af kurser i målbeskrivelse
Nedlæggelse, oprettelse eller ændring af specialespecifikt kursus anses for en ændring af
målbeskrivelsen og skal indsendes til Sundhedsstyrelsen til godkendelse.
Nedlæggelse af kursus: Hvis et kursus fjernes fra målbeskrivelsen, så udgår kurset for alle
uddannelsessøgende læger, som endnu ikke har været på dette kursus. Kurset er således ikke
mere et krav for at opnå tilladelse til at betegne sig som speciallæge i pågældende speciale.
Oprettelse af nyt kursus: Uddannelsessøgende læger som påbegynder hoveduddannelsesforløb
efter kurset er oprettet, skal gennemføre kurset. Et nyt kursus skal ikke gennemføres af
uddannelsessøgende læger, der allerede er påbegyndt hoveduddannelse, hvor kurset tilføjes.
Ændring af kursus: Ændres et kursus skal alle, der er i gang med hoveduddannelsen og som endnu
ikke har været på kurset, deltage i det ændrede kursus. Dette forudsætter dog, at både kursets
placering i hoveduddannelsen og længden af kurset forbliver uændret. Ændres placering eller
længde af kursus, så skal det videnskabelige selskab ved indstilling til Sundhedsstyrelsen angive,
om det anbefales, at alle, der allerede er i gang med det uddannelsesforløb hvor kurset ændres,
skal gennemføre det ændrede eller det oprindelige kursus. Anbefalingen skal ske på baggrund af
dels faglig vurdering og dels af hvad der er praktisk og tidsmæssigt muligt.
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=139587
Venlig hilsen

Susanne Vinther Nielsen
Overlæge, PhD
Senior Medical Officer
T (dir.) +45 72 22 75 62
svn@sst.dk
Sundhedsstyrelsen
Evidens, Uddannelse og Beredskab
Danish Health Authority
Evidence, Education and Emergency Management
T +45 72 22 74 00
sst@sst.dk
2. Kursus mor/barn relation hedder hos os spædbarnspsyk- jeg vil gerne omdøbe kurset.
Drøftelse dd.:
Kurset er omdøbt, målbeskrivelserne på bupnets hjemmeside er dog ikke den opdateret version.
Opgave
Lene Lundkvist skal gøres opmærksom på opdatering af den nyeste målbeskrivelse bupnet
hjemmeside.
Meryam tager denne opgave.
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.
Drøftelse dd.:
Der mangler en 3 dag der er mere alment pharmakologi, antidepressiva, benzodiazepiner og
stemningsstabiliserende medicin. Gabriele tænker om vi kunne enten kæmpe for en dag mere
eller tage et fra de allerede etablerede kurset. Det kursus der kunne overvejes man kunne
inddrage er Kiddie-sads dag nr 2.
6. Nyt om I-kursus
Der er lagt et program for efteråret.
Det har været vanskeligt at finde underviser til akut psykiatri. Nina Staal der er delkursus ansvarlig
forsøger at finde en erstatning, som aktuelt er blevet til Anne Marie Christensen.
Opgave:
Der har været snak om i blandt Yngre læger på Bispebjerg at I-kurserne ikke er obligatoriske. Ikurserne er under bupnet og ikke sundhedsstyrelsen. Der står i målbeskrivelsen at

specialespecifikke kurser under I-stilling er obligatoriske.
Kunne kursusrækken komme ind i målbeskrivelsen, samt under sst og elektronisk logbog? Og
hvordan er proceduren i forhold til dette.
- Marianne skriver til Susanne Winther Nielsen Sst, samt med kopi til Anne Marie Christensen
(formand Bup).
a. Evalueringer:
Der er gode evalueringer fra kurserne, med enklete forslag til forbedring.
7. Repræsentant fra BUP ift. ansættelsesamtaler til H-stillinger. Diskussion ved fordele og
ulemper ved at have en gennemgående person ved H-stilling samtalerne.
Funktionen er en del af VIUs kommisorium. Som aftalt ved sidste møde i april 2017 aftalte vi
følgende: 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.
Drøftelse dd.:
Vi tænker i VIU at sandsynligheden for at der er sikret en repræsentant fra VIU ved
ansættelsessamtalerne er størst ved at opgaven er fordelt på flere. Vi samler trådene ved VIU
møderne fremover.
Ida har været suppleant for hold 2015, hvis kursusrække er afsluttet.
Karin S. Munch overtager for Ida Karina Jøhnk, og bliver VIU repræsentant for region syd. Ulla
Pedersen fortsætter i region midt og nord, samt Meryam Javed region øst.
Såfremt vi ikke kan deltage i et ansættelsesudvalg, da skal vi have fundet en løsning ved en af os
træder til, hvis vi tre ikke kan da skrive til VIU om der er en anden der kan træde til. Hvis vi ikke kan
da cc. mail til Marianne.
Vi siger mange tak for samarbejdet til Ida Jøhnk.
8. BUP bestyrelsesmøde Nyborg Strand 21.sept kl. 16-18
a. Merit ift. forskning/PhD
b. Status ift. trivsel for YL landet over
Opgave:

Der skrives til Marie Louise Max Andersen der er AMR (arbejdsmiljørepræsentant) i region H for YL,
om hun har et spørgeskema der kan sendes ud til de yngrelæge.
Ansættelsested og afsnit:
Uddannelsesniveau (I eller H-læge):
Hvordan trives du på afsnittet?
Hvordan er dit psykiske arbejdsmiljø?
Hvor mange patientkontakter forventes det at du har om ugen? ________
Når du dine opgaver inden for din arbejdstid?
Hvordan oplever du vagtbelastningen?
Er der tilstrækkelig uddannelse på dit afsnit?
Får du tilstrækkelig vejledning?
Får supervision på din psykoterapi?
Hvor man kommer fra og hvilket uddannelsesniveau er på.
RØD, GUL, GRØN
Opgave:
Udarbejde spørgeskemaet og sende det til TR i region H og region Sjælland? – Meryam tager
denne opgave.
c. Status ift. kompetencekort for H- og I-læger
9.
Evt.
Ulla Pedersen og Marianne Gürtler deltager i bestyrelsesmødet d. 21.09.2017.
Evt.
Vi har fået denne forespørgsel, og vi tænker i VIU at dette er en super god ide. Vi ser frem til en
indkaldelse.
Fra: Thorsten Schumann [mailto:Thorsten.Schumann@rsyd.dk]
Sendt: 18. august 2017 12:39
Til: Marianne Gürtler
Cc: 'Martin Nygaard Hansen'; Louise Hyldborg Lundstrøm; 'Louise.Bjoern.Larsen@regionh.dk';
'jamunaratna@hotmail.com'
Emne: Inspektorer indenfor børne- og ungdomspsykiatrien

Kære Marianne,
heldigvis er vi jo blevet flere inspektorer i specialet.
Jeg ved fra andre specialer at de arrangerer et møde for inspektorerne ifm selskabsmødet for at
afstemme sig med hinanden om forventninger, særlige opmærksomhed- og indsatsområder etc –
nogle gange med deltagelse af PKL-/PUF-lektorerne, nogle gange med Videreuddannelsesudvalget
og nogle gange bare dem selv (med klart personsammenfald).
Spørgsmålet er om vi ikke indenfor børne- og ungdomspsykiatrien skulle stile mod noget lignende
– kunne i drøfte i VIU om I har nogle synspunkter på det ?
God weekend
Thorsten Schumann
Overlæge, PUF-lektor
Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland
Thorsten.Schumann@rsyd.dk
Tlf. +45 9944 6205 Mobil +45 2899 4702
Evt.
VIU sammensætning:
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
Ordinærmedlem: Ulla Brit Pedersen
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: Ulla Brit Pedersen
Repræsentant fra FYP: Erik Døssing
Opgave:
Den revideret liste sendes til Lene Lundkvist og der sendes en mail til Ida om tak for samarbejdet. –
Meryam gør dette.
Meryam Javed, næstformand VIU.
DAGSORDEN: Opgaverne skal ind i dagsordenen og dagsordenen skal sendes ud.

