VIU møde 3. juni, 2014 kl. 10-13
Deltagere: Jonatan, Julia og Marianne, Anne Marie kom lidt senere.
Afbud: Ulla, Cecilie, Merete, Miriam.
1. Referent: Marianne
2. Referat godkendt
3. Nyt fra forskellige regioner- Indtrykket fra H-kursisterne er at produktionen er i højsæde og prioriteres
højere end uddannelsen. H-lægerne føler sig meget pressede og føler sig kompromitteret af det høje
produktionskrav.
4. Nyt om H-kurserne- 2012
2013: Datoerne skal ud tidligere, så folk kan nå at forberede sig og arrangere det praktiske.
Der mangler kursus for angst og funktionelle lidelser, datoer mangler for efteråret.
Valgfrie kursusdage mangler, der overvejes, om der kan blive tilbudt teori i psykoterapi, da H-lægerne får
kun lov til at tage med på H-kurser, ikke får fri til andre kurser. De kan derfor ikke opnå nok timer til
psykoterapi teori jf. psykoterapibetænkningen. Logistikken omkring at deltage til H-kurser er meget
omstændigt og ressourcekrævende. Ikke alle får diæter og reglerne fra SST følges ikke. Det er ulogisk, at der
skal så store ressourcer til for at få lov at gå på kursus. Forslag: At det at tage på H-kursus centraliseres.
H-kurserne: Der mangler lidt en rød tråd mellem kurserne. Der er forskel på niveau i kurserne og til tider
virker det fragmenteret. Der er stor forskel på mængden af teoretisk materiale, der skal læses før kurserne.
Ofte er der for mange slides og når de misses opfattes det som om man går glip af noget.
Forslag: Der kunne være et basisniveau og så kunne man bygge videre.
Kiddie Sads kursus: Alle synes, undervisningen er dårlig. Undervisningen kan ikke bruges. Videoerne er af
lav kvalitet. Der eftersøges en person, der er mere sprudlende og engageret.
5. Evalueringer fra H-kursus: Anne Marie var ikke tilstede
6. Målbeskrivelsen: Udskydes til næste møde, Ulla må gerne følge op på det hvis muligt.
7. Psykoterapigodkendelser:
Der er tre godkendelser. Marianne vil se på dem og informere om dem til udvalget og gennemgå dem med
Anne Marie.
Merete er sygemeldt på ubestemt tid. Julia vil gerne overtage som kontaktperson for
psykoterapigodkendelser.

8. Evt. Hvor ligger diskussionerne og specialets faglighed. Skal der laves et åbent brev til centerledelserne
om H-kursisterne forhold ift. H-udd.

Møde 12.september kl. 10-14: Indkalde de uddannelses overlæger og psykoterapi udvalg påny, da
fremmødet og kontakten ikke har været optimal.
Møde 28. nov ember i Århus: De fleste kommer fra KBH, så vi synes det er mest hensigtsmæssigt at mødet
afholdes i København, lad os tale om det til næste møde.
Marianne Gürtler

