VIU møde fredag den 28. november, 2014 i Glostrup
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Mødelokale 0.19
Deltagere: Marianne Gürtler, Bodil Aggernæs, Sarah Madsen, Julia Bech-Azeddine, Anne Marie
Christensen og Cecilie Alver
Afbud: Ulla Skov Jørgensen og Meryam Javed
Udeblevet: Jonatan Hannibal
10-14: Dagsorden for VIU møde
1. Valg af referent
Cecilie Alver
2. Godkendelse af referat fra sidste møde
Godkendt
3. Nyt fra de forskellige regioner
a) Region øst (Region H og Region Sjælland)
Arbejdes på at få integreret program og uddannelsesforløbet, således det bliver tydeligt på
hvilke tidspunkter og hvilke afsnit de forskellige kompetencer skal opnås.
Yderligere er der fokus på at få koblet ansvaret for psykoterapiuddannelse sammen med det
uddannelsesansvar.
Der er behov for opmærksomhed på, at timeantallet for undervisningen i psykoterapi på I- og
H-kurserne ikke er i overensstemmelse med kravet i betænkningen.
b) Region midt
Der skal være opmærksomhed på at vejledere får informeret de uddannelsessøgende læger
om, at beholde kursusprogrammer.
Ifht rekruttering er der flere ansøgere end stillinger, men alle stillinger bliver ikke besat, da alle
forløb ikke prioriteres af de uddannelsessøgende.
Opleves at læger skal varetage flere og flere sekretæropgaver samtidig med at
produktionskravet øges. Fra YL forsøges det at fokusere på kerneopgaver.
4. Nyt om H-kurser
Planen for kursusrækken 2015 foreligger. Dette godkendes.
Patrick Godsen problematiserer at kurset i retspsykiatri udgår ifht nye målbeskrivelse. Fastholder
kursusrækken, hvor det retspsykiatriske er på I-kursus. Ifht tvang er dette under akutpsykiatri
kurset.
Evalueringer af H-kurser 2014. Der har været kritik af kurset med KSADS, hvorfor dette evalueres
særskilt næste år.

5. Nyt om I-kursus
2 kurser er afholdt.
Kursus 3 (angst og depression) mangler en delkursusleder. Der er rettet henvendelse til BUP, men
der er ikke kommet en tilbagemelding. Der rettes fornyet henvendelse. Hvis der ikke meldes
tilbage, beslutter udvalget at rette forespørgsel til May-Britt Kalvåg.
Der har været store problemer omkring betalinger fra afdelingerne til BUP. Der er udsendt
elektroniske regninger og kursusbeviser udleveres ikke før betaling er registreret.

6. Evalueringer
Evalueringer for H-kurser gennemset og godkendt.
Evalueringer for I-kurser foreligger ikke endnu.
7. Målbeskrivelsen – hvor langt er vi og hvad er næste skridt?
Den nye målbeskrivelse er godkendt og forefindes på sundhedsstyrelsens hjemmeside. Denne
følges fremover.
Den nye målbeskrivelse findes ikke på BUP’s hjemmeside. Referat fra dette møde sendes til BUP’s
webansvarlige med anmodning om at få linket til den opdaterede målbeskrivelse.
De regionale uddannelsesudvalg arbejder med at få lavet og ensrettet en elektronisk logbog.
8. Psykoterapigodkendelser
To sager vurderes. Ingen kan godkendes på nuværende tidspunkt. En sag må det undersøges
hvilken målbeskrivelse uddannelseslægen følger. Bringes op igen på næste møde.
Skriv om ansøgningsproces til psykoterapigodkendelse. Der skal foretages ændring således at
vejledningen opdateres. Marianne sender denne til BUP.
9. Mødedatoer for næste år?- Planlægge møde med Psykoterapiudvalget og udd ansvarlige overlæger
Næste møde bliver d 30/1-15 i det ambulante hus, Vibeholms vej fra 10-14.
Her skal der vælges ny formand da Ulla Skov Jørgensen ønsker at fratræde. Desuden skal der tages
stilling til hvorvidt der skal være en næstformand. Såfremt dette opretholdes, skal en sådan vælges,
da Marianne Gürtler ønsker at fratræde. Der skal også laves årsberetning og besluttes
mødedatoer.
10. Evt.
Der skal på BUP’s årsmøde inviteres til at man kan deltage i VIU.

