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Møde:

BUP-DK samt udvalgsformænd og uddanelsesansvarlige overlæger
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Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Signe Ventzel, Julia Bech-Azeddine, Jesper Pedersen og Anna
Sofie Hansen.
Dorthe Vesterager, Anne Lise Olsen, Marlene Lauritsen, Gabriele Leth, samt May-Britt Kalvåg
Jørgensen (isf. Peter Ramsing) – på Skype deltager Thorsten Schumann.

Referent:

Lene Lundkvist.

1. Besættelse af H-stillinger – hvordan går det?
Region Nord: opslået 7 stillinger og 9 ansøgere.
Region Syd: opslaet 4 stillinger og 5 ansøgere.
Region Øst: opslået 6 stillinger og 7 ansøgere.
Positivt med de mange ansøgere.
I-stillinger – der er er søgning til specialet,flere end der er I-stillingsnumre til; men lidt forskelligt om de vælger at
fortsætte i H-stilling.
Det vurderes, at det er blevet nemmere at rekruttere, der er flere KBU-læger, og det er attraktivt at med akutarbejdet i
psykiatrien. Gode erfaringer med akutblok eller introduktion med at være i sengeafdelingen 2 uger inden man går i
vagt. Der er meget fokus på fastholdelse.
Fokus på faglighed og oplæring vigtigt. Svært at navigere i både ambulatorium og at gå i vagter. Der skal være fokus på
mesterlære, i ambulatorierne sidder man meget alene.
Til næste årsmøde arbejdes der på at komme med et katalog med de gode eksempler ift. uddannelseslæger, udarbejdes i
FYP regi. Kataloget sendes forud for mødet til de uddannelsesansvarlige.
2. Akutområdet – forskellige krav og oplæring på området. Skal målbeskrivelsen justeres?
Det udtrykkes, at der er stor forskel på organiseringen af akutområdet rundt i landet og dette giver ikke samme
muligheder for oplæring. Det udtrykkes, at de akutte kompetencer skal defineres mere udførligt. Ex kan man erhverve
mange af disse også ved tilsyn på børneafdelingen og ikke kun i skadestuen. Hvis der er fokus på det, burde det kunne
lade sig gøre at få kompetencerne.
Thorsten: der er ikke akutpsykiatri i målbeskrivelsen. Det vil kræve en gennemgribende revidering. Det ligger dog i
kompetencekortene til H-stillingerne. Thorsten mener det også burde ligge på I-niveau. Anna Sofie mener dog, at det
også ligger på I-niveau.
Gruppen vil sikre, at der skabes fokus og opmærksomhed på det akutte arbejde. Der er enkelte, som ikke har helbred til
at gå i vagt aften/nat. Kan eventuelt løses dagvagter i weekends..
Gabriele: Målbeskrivelse er sidst revideret i oktober 2014, den står til revision snarest.

Anna Sofie: Den europæiske UEMS logbog vil kigge på det inden for det kommende år og komme med forventninger
vil de institutioner, som har uddannelseslæger.
VIU: der skal ske formandsskifte, idet Marianne Gyrtler stopper. Ulla Britt Pedersen fra Midt vil gerne overtage.
3. Lever psykoterapiuddannelsen efter de foreslåede ændringer op til UEMS anbefalingerne?
BUP-DK har modtaget forslag fra psykoterapiudvalget om ændringer til uddannelsen. Kravene er pt 100 timer (men var
planlagt til at stige til 120 timer i 2020, men udvalget ønsker at fastfryse kravet på de 100 Maybritt: alle retninger er
repræsenteret i udvalget og repræsentanterne fordeler sig for alle regioner. 100 timers teori og 100 timer terapi – det er
UEMS anbefalinger. Timerne øges i specialistuddannelsen og der lever vi ikke op til UEMS’s anbefalinger, hvor de har
400 timer i alt og vi kommer højest op på 190 timer. Vi kan ikke sætte overlæggeren så højt – terapi ikke så brugt i bupregi, som i andre europæiske lande. Det vil være svært i praksis at komme op på 400 timer.
Vi har som mål at prøve at få en mere ensartet teoretisk grunduudannelse, og vil gerne have grundlæggende litteratur
hæftet på grunduddannelsen, men det er et problem at finde undervisere, dog er der mange dygtige voksenpsykiatere,
som ikke er på vores liste. De skal 'oversættes' til børn- og ungeniveau.
Fælles drøftelse:
Kan det blive mere overskueligt, hvilke uddannelser der er inden for de forskellige retninger? Mere gennemskuelighed
ønskes.
Sammenligner os med andre lande på tværs i Europa. Nogle skal selv betale tid og penge og andre har det inde i
uddannelsen. I Danmark ligger grunduddannelsen trods alt i arbejdstiden.
Terapi bør også være en del af speciallægeuddannelsen.
Store variationer i Europa på uddannelseslængden til at blive speciallæge.
Enighed om, at vi skal have psykoterapitilbud til vores patienter. Det giver ikke mening at være børne- og
ungdomspsykiater uden at kunne behandle med psykoterapi og børne- og ungdomspsykiatere er de bedste til at se på
helheden hos de syge børn og unge.
UEMS – psykoterapien skal forblive i specialet.
Julia: ærgerligt at gå fra 120 til 100 timer, – Signe: svært at få tid til forløb. Uddannelseslæger skal sikre at planlægge
deres forløb i uddannelsesårene.
Anne Marie: faglighed fremfor drift – hvad skal der til af timer. De 100 + 100 timer ok, sålænge vi følger UEMS
anbefalinger.
Maj-Britt: Vejlederen skal være kritisk ift., om der har været gode forløb med indhold. Det kan være vigtigere end
antallet af timer.
Ikke alle overlæger 'får lov' at lave terapi grundet stort udredningspres. Der er ønske om en opmærksomhed på dette til
afdelingerne fra selskabets side. Også af fastholdelsesårsager. Netop fordi mange gerne vil gerne læse og arbejde i
specialaet pga. muligheden for at arbejde med terapi.
Thorsten godt tilfreds med de 100 timer på grunduddannelsen.
Psykoterapiudvalget øger specialistuddannelsen med 30 timer. Der bliver mangel på supervisorer, da det er en ældre
forsamling af specialister. Der skal komme nye til. Folk skal ikke selv betale for at blive specialister. Afdelingerne
skulle gerne efterspørge det.

Specielt den en systemiske specialistuddannelse er svær at få, og vi bør opfordre nogle til at lave en uddannelse I
Danmark . Evt. spørge Nina Tejs Jørring.

Bestyrelsen beslutter, at der også kan bruges voksenpsykiatere til uddannelsen, blot der er børne- og ungdomspsykiatere
til at ’oversætte’.
Jesper: vi skal fremme psykoterapi en– det skal være på en beslutning på højt niveau. Samle evidens. Det kunne
psykoterapudvalget komme med.
Børn og unge skal have vilkår som voksne ift. behandling/terapi.
Der er store forskelle på muligheden for behandling i regionerne. Der burde være ensartethed.
Foreslag om selskabsmøde om psykoterapi – udvalget holder selv et årligt møde, men der komme ikke mange. Det
besluttes at gøre reklame for dette ved årsmødet. Næste seminar i psykoterpi er til marts 2019.
Udvalget vil gerne definere det faglige, lave kompetencekort inden for alle retninger, lave grundkursus med de samme
emner landsdækkende.
Hvert andet år kan der søges penge til at udarbejde nationale guidelines.

4.

Revidering af vurderingsskema (som træder i stedet for oversigt af alle godkendte kompetencer)
ifm. ansøgning om H-stilling
VIU vil tage med og drøfte logbog og/eller skema og forhåndsgodkendelser ift. at søge H-stilling. Det skal matche det,
som står i målbeskrivelsen.
5. Forslag om ensartede kompetencekort til I- og H-stilling på nationalt plan
Thorsten er ikke tilfreds med deres kompetencekort og vil lave nye. Han mener, det er bedre at lave nogle nationale
kort. Region Øst har lige lavet nye kort, men har endnu ikke erfaringer med dem. Det er de regionale udvalg, som hver
især laver dem. De 3 regioner bør sætte sig ned og kigge på det. Kan vi bruge de nye fra Øst? Anne Lise forhører sig og
melder tilbage til de andre.
Anne Lise sender kortene til Marlene og Thorsten og så kan de hver især drøfte det i grupperne, om det kan forenes.
6. Hvordan får vi videreuddannelsen til at fylde mere ved Årsmødet?
Der stilles forslag om at lave ½ dag på samme måde som forskningen eller trukket det ind i mødet på anden vis. Det
skal handle om inspektorrapporter, erfaringer, fasholdelse, rekruttering, efteruddanelser, metodiske vurderinger. Kan
også ruste den store flok af vejledere. Bragt kompetencekortene i spil.
Det kunne være en mulighed at det fyldte hele det faglige program, når Region Syd skal stå for årsmødet. Det kan være
vanskeligt at få ind i programmet nu.
Flere mener, at emnet videreuddannelse bør sidestilles med forskning. Det er lige så vigtigt.
Det kunne også tages på som et punkt til GF, hvilket mødedeltagerne beslutter.
7. Eventuelt
Anna Sofie: orienterede fra UEMS. Der skal findes repræsentant isf. Nina Tejs Jørring udpeget af BUP-DK. Der
afholdes et møde en gang om året, Slovenien næste gang 20-21 september 2019. Anna Sofie sidder som
uddannelsesrepræsentant, men ikke som BUP-DK repræsentant.
UEMS-CAP afholder møde for uddannelsesansvarlige i børne- og ungdomspsykiatrien med henblik på faglig
inspiration på tværs af Europa og erfaringsudveksling i Lyon d. 16.-17. maj 2019.
Ledig post som repræsentant i UEMS slås op på hjemmesiden og der udpeges på GF.
Jesper kom med forslag om udarbejdelse af bUP retningslinie for udredning af personlighedsforstyrrelser. Bestyrelsen
vil spørge Per Hove om der kan findes plads til dette på forskningsdagen.

