Referat VIU møde fredag den 17. august 2018
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Meryam Jarved, Ulla Pedersen, Gabriele Leth, Ida Overgaard Ingeholm og ut.
Afbud fra: Erik Døssing og Anne Cathrine Stenstrup
1.Valg af referent
Marianne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
Opgaver/info fra sidst:
VIU har dd. udarbejdet en ny faglig profil. Den sendes til BUP bestyrelse for at få den godkendt.
3. Udpegning af medlemmer til ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsens
hoveduddannelsesforløb i landets tre videreuddannelsesregioner
Speciallæge repræsentant fra VIU: Ulla Pedersen som deltager i ansættelsessamtalenre
Der aftales i VIU at Ulla Pedersen, overtager speciallægerepræsentant for bup fra den
1.9.2018, i videreuddannelsesregioner syd og nord. 1 reservelæge Meryam Javed varetager
denne opgave i region øst. Ida Ingeholm, læge under uddannelse, er udpeget som
repræsentant for Bup og FYP, i alle tre regioner.

4. Psykoterapigodkendelser
3 godkendte
1 forhåndsgodkendelse
1 ikke godkendt.
5. Nyt fra de forskellige regioner
Region Midt: Alle I-stillinger er besat, hvilket er godt og det her ikke været sådan i lang tid. Det er
dejligt. Nogle har søgt orlov fra pædiatrien og har søgt over i Børne- og ungdomspsykiatrien.
Der er sket nogle ændringer i introduktion til vagten og der er fokuseret ophold i U-senge afsnit,
hvilket måske har været godt. Der er også været mulighed for delte vagter i stedet for døgnvagter og
bagvagten har haft en mere aktiv rolle ift. forvagten.
Region H: I-lægerne er aktive og ønsker at lære mere. I Hillerød er mange I-lægerne bekymrede for
hvordan de får opfyldt kompetencerne ift. de akutte problemstillinger. Mange I-læger oplever ikke, at
de er blevet introduceret til de forskellige retninger inden for Børne og ungdomspsykiatri, så de ikke
kan tage stilling til om de vil søge H-uddannelse.
H-lægerne er belastede ift. arbejdspres især på ambulatorierne. Det er fortsat svært med at få
psykoterapi i gang grundet arbejdspres fra produktionen. Det er hverdagstravlhed der forhindrer
fordybelse.
Der har været inspektorbesøg men der er ikke kommet nogen endelig rapport.
6. Nyt om H-kurser:
Der har været en snak om en xtra dag om medicinsk behandling.
Vi har haft en diskussion om K-sads én dag skal udgå for at få en xtra dag ift. medicinsk behandling.

Der er stor bekymring for at det ikke er alle regioner der arbejde med K-sads, og der er ikke samrating
på alle landets afdelinger. Vi skal have en snak om vigtigheden af samrating på landsplan og hvordan vi
formaliserer dette i og eller målbeskrivelsen/kompetencekortene
Vi vil snakke videre om en ændring ift. H-kurserne og hvis dette skal en ændring ligge i foråret
Alle delkursusledere bibeholdes bortset fra kursus i affektive lidelser. Maya Nyland Westerman
overtager denne opgav fra overlæge Vibeke Bille, da hun skifter fra matrikel fra BBH til Glostrup.
a. Evalueringer fra H-kursus
Diskuteres ved næste møde.
7. Nyt om I-kursus:
Ny delkursusleder for kursus på Glostrup er Helene Grønning fra 1.10.18
Hovedkursusleder stillingen er slået op på BUP´s hjemmeside.
8. Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af
speciallæger jf. Mariannes mail d. 4. Jan. 2018.
VIU skriver udkast til revurdering af akutpsykiatri/retspsykiatri målbeskrivelse, der sendes til Klaus
Malta Nielsen, SST evidens uddannelse og beredskab og CC til formand Anne-Marie Raabjerg
Christensen og H-kursusleder overlæge Gabriele Leth.
9. Fremtidige datoer for VIU møde:
23.11.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde – her gennnemgåes opgaver som beskrevet nederst i
referatet.
25.01.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde – her udarbejdes årsberetning, årshjul og
sammensætning af VIU.
10. VIU formandskab.
Marianne siger op som VIU formand ved årsmødet i 2019 – Ulla Pedersen bliver speciallæge pr. 9.18
og overvejer at påtage sig opgave.
10. Evt:
Meryam er indkaldt til ansættelsesamtaler i Region Øst, men kan ikke deltage. Anne Cathrine vil
undersøge om hun kan deltage.
To do:
Erik: til næste uddannelsesrådsmøde: samrating i kompetencekortene, hvordan kan dette implementeres.
Punkter til næste møde:
Faglig profil: Opfølgning – er den sendt til SST
Husk at maile til BUP ift faglig profil. Skal den sendes til de UAO i landet? Skal BUP eller VIU
forespørge om dette.
H-kurserne:
 Vigtigheden af samrating på landsplan og hvordan dette kan komme ind i
målbeskrivelsen/kompetencerne.
 Ændring af H-kursernes indhold og navn.



Gennemgå H-kurserne og målbeskrivelse – liste over kurser skal sammenlignes med det der
står i målbeskrivelsen.

Kurser under introduktionsuddanelse:
Pædagogik II – obligatorisk ift. ansøgning til H-uddannelse.
Grundkursus i psykoterapi - tilstræbes, at minimum første modul tages i løbet af
introduktionsuddannelsen.
Introduktionskurser (4 stk.)

Marianne Gürtler

