Referat VIU møde fredag den 3 nov 2017 kl.10:15-14.00
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Karin S. Munch, Marianne Gurtler, Anne C. Steenstrup, Erik Døssing, Ulla Pedersen
(Skype).
Afbud: Ida K. Jøhnk, Gabriele Leth.
1. Valg af referent – Erik Døssing
2. Godkendelse af referat fra sidste møde – godkendt.
3. Psykoterapigodkendelser: 1 blev godkendt, 1 forhåndsgodkendelse. 1 spørgsmål vedr.
længerevarende psykodynamisk forløb, hvor en patient afsluttede forløbet før tid. Endvidere var
der spørgsmål til psykoterapi betænkningen på BUPnet.dk. Det blev besluttet, at begge spørgsmål
vil blive drøftet i psykoterapiudvalget.
4. Nyt fra de forskellige regioner
Bispebjerg – ingen nye lægestillinger ud af 12 opslåede. I øvrigt rapporteres der om generelt bedre
bemanding på afsnittene.
Glostrup – mangler overlæge på B205, I-lægestillinger bliver besat.
Region Midt – alle I-stillinger er besatte i Riskov og enkelte I-læger ansat i Viborg og Herning. Færre
sygemeldinger. 2 overlæger, der er stoppet inden for kort tid.
Generelt opleves der problemer med supervision efter indførelse af kalenderstyring. Det er indtryk
af, at det er svært at opnå kompetencer i psykoterapi grundet tidspres og koordination. Der er brug
for bedre overblik over, hvem der mangler terapi patienter. Der mangler supervisorer, hvilket
skaber kapacitets problemer. Meryam vil kontakte Peter Ramsing vedr. supervision.
5. Nyt om H-kurser
Gabriele var ikke tilstede, hvorfor dette punkt udgik. Psykopatologi kursus blev drøftet, hvor det
kunne være grund til at diskutere udformning af dette fremover.
6. Nyt om I-kursus
Det var været afholdt kursus i akut psykiatri. Næste I-kursus i neuropsykiatri har 28 læger tilmeldt.
7. Status ift. trivsel for YL landet over
Ulla har fået besvarelser fra Region Syd og Midt. I Region H viser TrivselOP resultat, at der især er
en udfordring med trivsel i forhold til vagtarbejde (oplevet vold, trusler og manglende opbakning
fra personale og ledelse). Marianne foreslog, at det skal laves et spørgeskema vedr. trivsel blandt
uddannelseslæger, der kunne blive lagt op på BUPs hjemmeside og sendt ud sammen med
nyhedsbrevet fra BUP. Planen er, at dette jævnligt skal sendes ud for at løbende vurdere trivsel
blandt uddannelseslæger.
8. Status på opgaver fra sidst:

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.
Der skal sendes 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
Sundhedsstyrelsen, Sussanne Winther Nielsen, uddannelse@sst.dk (man kan kontakte hende på
denne mail). Se desuden nedenstående korrespondance mellem Gabriele og Susanne.
8. Evt.
Næste møde er d. 12/1 2018, hvor udvalgets sammensætning skal diskuteres og mødedatoer for
resten af året skal besluttes. Desuden skal årsberetning udarbejdes til BUPs årsmøde.
Opgaver:
Ulla – skriver til Peter vedr. psykoterapi betænkning og godkendelse af psykodynamisk forløb
Meryam – skriver til Peter vedr. gruppe/individuel supervision og laver et udkast til spørgeskema
Meryam – skriver et udkast til revurdering af akutpsykiatri/retspsykiatri målbeskrivelse
Marianne – skriv til Anne Lise Olsen (UAO BUC Glostrup) vedr. kompetencekort i pædiatri og
voksenpsykiatri.
Marianne – vil drøfte muligheden for en oversigt over de kurser, som man skal gennemføre under
sin Introduktionsuddannelse.
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

