VIU møde 6. februar, 2014 i Odense
Dagsorden
Tilstede: Anne Marie Råbjerg Christensen (AMC), Hovedkursus leder, Ulla Jørgensen (UJ), formand for VIU,
Cecilie Alver(CA), kursist repræsentant, Merete Juelsgaard Kannesgaard (MJK), kursist repræsentant 2013
og Marianne Gürtler(MG), næstformand VIU.
Afbud fra: Jonatan Hannibal, kursist rep 2012 og Julia Bech‐Azeddine, kursist rep 2013
1. Valg af referent
Marianne Gürtler
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Er godkendt
3. Nyt fra de forskellige regioner
Region Midt og Nord: Repræsentanter fra VIU har ikke fået lov til at komme på årsmøde, grundet
øget produktivitet.
Alle pt skal til en vurderende samtale hvor der kun er én behandler tilstede. Børn under 7 ses af
behandlere. Der er fokus på udredning, i mindre grad af behandling. Der er ikke fokus på
arbejdsmiljø. Rekruttering: Alle H‐stillinger er besat. Der har været flere ansøgere end vanligt.
Bekymring for om denne udvikling vil bevirke at det bliver sværere at fastholde folk, når de bliver
speciallæger. Folk er ikke så bange for vagter som tidligere. Der satses på udredning men det
faglige islæt mindskes. Det er en ærgerlig udvikling, da folk faktisk gerne vil patienterne og være
med.
Region Øst: Der er sket en fusion af de tre centre. Dette bevirker at ventelister skal ned, og de
faglige møder og undervisning nedprioriteres. AMC er TR for overlægerne, der er nedsat
arbejdsgruppe som vil se på arbejdsmiljøet.
Region Syd: Der informeres af strukturændringer i regionen. Der blev slået to H‐stilllinger op, der
var to ansøgere, hvor den ene sprang fra. Esbjerg –Odense blokken blev besat. Uddannelse er
underprioriteret. God erfaring med pt op til 20 år, mange er mindre modne så det har været
positivt for dem og deres forældre at være i B og U. Folk vil gerne i vagt.
Ansættelsesmøder vedr. H‐stillinger: Vi har deltaget i ansættelsesmøderne. Der er diskussion om,
hvordan det er forløbet i de tre regioner, og der udveksles erfaringer.
4. Nyt om H‐kurser: Der er en skævdeling af underviserne mellem de to dele af landet. Underviserne
vest for Storebælt har gradvist meldt fra grundet tidsmangel. Det er svært for folk at få fri til at
være delkursusledere.
Evalueringer: Informationer fra kursist repræsentant 2013: Det bliver meget ensidigt for H‐lægerne
at kurserne kun er øst for Storebælt. Kurserne har været meget komprimeret. Det faglige niveau
har været omdiskuteret.
K‐Sads har ikke været konkret nok. Rollespil fungerede ikke, de sad meget alene med det. Der er
forskel på om folk får tilbudt K‐Sads i de forskellige dele af landet. Øvrige kurser har folk været
glade for.
H‐kursus repræsentanter 2013: Merete Juelsgaard Kannegaard og Julia Bech‐Azeddine. Posten
deles mellem de to repræsentanter.
H‐kursus repræsentant 2012: Jonatan Hannibal

5. Møde med delkursuslederne ved BUP årsmøde: AMC møder op fredag til forskningsdelen og er
med til mødet med delkursuslederne fra 12.30‐14. AMC indkalder delkursuslederne til mødet.
6. Målbeskrivelsen – hvor langt er vi: VIU blev færdige med vores del. Kommunikationskurset er også
accepteret af BUP. Der mangler folk til at tilrettelægge kurset. SST skal godkende målbeskrivelsen
og kommunikationskurset. I H‐kursusrækken vil der blive inkluderet et kommunikationskursus af en
dags varighed. UJ vil sende målbeskrivelsen til SST
7. Psykoterapigodkendelser: Der er fire psykoterapiansøgninger. En af kursisterne mangler 4
supervisionstimer i psykodyn. retning. Hun havde flere timer i kog. Ansøgningen godkendes.
En anden kursist mangler 30 timer teori, har grundkursus i psykoterapi der svarer til 11 dage, men
der er ikke programmer. Det aftales, at kursisten indsender program inden en måned.
Der har været forvirring blandt kursisterne hvad man skal have for at indsende en ansøgning. Det
aftales, at MG og CA laver en generel oversigt over, hvad det kræves af dokumenter, som skal
indsendes for at ansøgningen kan behandles.
8. Beretning til BUP om VIU´s arbejde i 2013:
Beretning 2013
Vi har mødtes 3 gange i 2013 og har aflyst en gang. Vi har haft møde med delkursuslederne. Der
har været flere sene aflysninger, da det har været svært at få det kliniske arbejde til at passe ind i.
Nuværende VIU består af:
Formand: Ulla Jørgensen
Næstformand: Marianne Gürtler
Ordinært medlem: Cecilie Alver
H‐kursusleder: Anne Marie Christensen
H‐Kursus rep. 2012: Jonatan Hannibal
H‐kursus rep. 2013: Merete og Julia
H‐kurusus rep. 2014: Udpeges i april
Vi er nu blevet fuldtallige efter en længere periode med manglende medlemmer.
Målbeskrivelse: Vi har finjusteret målbeskrivelsen. Vi har prioriteret en høringsrunde og fået de
endelige kommentarer på plads. Målbeskrivelsen er nu set igennem af BUP bestyrelse og sendt til
SST.
Vi er ved at forberede kompetence kort der svarer til målbeskrivelsen.
Vores næste opgave er online version af målbeskrivelsen. Vores visioner for fremtiden er en større
harmonisering af uddannelsen mellem regionerne bl.a. ved hjælp af fælles kompetencekort. Der er
mange kommentarer fra yngre læger der støtter et behov for dette.
H‐kurserne: Der er planlagt ny kursusrække for 2014. Det planlægges at indføre kursus i
kommunikation i 2015/16. Der er tendens til en geografisk skævvridning af H‐kurserne primært er
der færre delkursusledere vest for Storebælt. Det er svært at skaffe delkursus ledere grundet øget
arbejdspres.

Psykoterapeutisk grunduddannelse: Udvalget har godkendt psykoterapeutisk grunduddannelse, der
bruges uforbeholdent megen tid på dette, da kursisterne ikke har været opmærksomme på at
gemme kursusprogrammerne. Det planlægges, at der udarbejdes en vejledning til ansøgning om
psykoterapeutisk grunduddannelse.
BUP årsmøde: VIU´s medlemmer har haft vanskeligheder ved at få fri til deltagelse i årsmødet,
hvilket vi finder fuldstændigt uacceptabelt.
Slut på beretning
9. Planlægning af møde i juni med uddannelsesansvarlige overlæger og psykoterapiudvalget
3. juni kl. 10 – 13 for VIU. Fra kl. 13‐15: Møde med de uddannelsesansvarlige overlæger og
psykoterapi udvalget. Mødet foregår i Odense.
10. Planlægning af VIU møde i 2014:
3. Juni kl. 10‐15 i Odense
12. september kl. 10‐14 i Glostrup København
28. nov i Århus
11. Evt.
Merete Juelsgaard Kannegaard overtager jobbet som ansvarlig for at modtage ansøgninger til
Grunduddannelse i psykoterapi for læger.

