Referat VIU møde 3. juli, 2015

Deltagere: Anne Marie Christensen, Marianne Gürtler, Jonatan Hannibal, Cecilie Alver og Ulla Pedersen på
skypeforbindelse fra Århus. Afbud fra Meryam Javed, Sarah Madsen, Bodil Aggernæs og Julia Azevederi
1. Godkendelse af tidl. Referat af deltagerne ved mødet.
2. Koordinering af undervisning i I og H-kurser. Niels Bilenberg foreslår, at der dagen før årsmødet
afholdes en dag for alle delkursuslederne ved I- og H-kurserne. Dette anbefales af VIUs
medlemmer.
Vi tror nogen vil møde op hvis det planlægges i god tid og hvis der er et program. Anne Marie vil gå
videre med ideen og sende oplæg til Bup via Jullia, der er BUPs bestyrelse
3. I-kursus: evalueringer: Der er afholdt I-kursus række forår 2015 i kurserne: akut psykiatri,
Neuropsykiatriske og affektive lidelser. Der har været gode tilbagemeldinger.
4. H-kursusleder: Jakob Paludan vil gerne være ny delkursusleder for skizofreni. Dette godkendes fra
VIU.
5. Elektronisk logbog: Er det valgfrit at bruge den fra de H-læger der startede H-forløb Marts 2015;
AMC vil spørge i SST og vende til bage. MG vil spørge Gabrielle Leth om brug af elek Logbog og
implementering og opstart.
6. Psykoterapigodkendelser: Meryam vil sende papirer rundt mandag. AMC vil se på dem og følge
op.
7. Nyt fra holdene: H-kursus i start maj: En udfordring er produktionen vs uddannelse. I Glostrup er
den ugentlige supervision er væk fordi der var planer om bedside undervisning fra overlæger. Det
kan ikke lade sig gøre i praksis.
Odense: Kompetence kortene er udrullet og det er ikke muligt at opfylde dem. Der står meget på
hvert kort, men der er ikke studietid. De er voldsomt omfattende og urealistiske.
Er det rimeligt at man i Reg. Syd skal opfylde kompetencekortene og ikke i resten af regionerne?
Hvor skal barren ligge? Ideen er god men det er ikke muligt grundet produktionskravene lige nu.
Ingen ansøgninger til blok forløb H-stillinger i Ålborg. I Esbjerg mangler der speciallæger. De har
svært ved at opnå de kompetence de skal have. Der er et døgnafsnit der skal passes uden speciallæge. I
Kolding går de meget i vagt og det er svært at opnå de kompetencer de skal have. Vil Julia tage dette punkt
op i BUP bestyrelsen? Hvordan skal man få gang i en inspektor åbning?
Hvis vi som VIU er bekymrede for nogle uddannelsessteder, hvordan afdækkes dette? Er inspektorbesøg en
mulighed?
Der er problemer med rekruttering i visse regioner til specialet. I reg. syd er der ikke nogle nyansatte i
hverken I- eller H-stillinger.
I Herning har der været lignende problem, men det er nu løst. Viborg- Herning er lagt sammen, og der er
nu fast tilstedeværelse af speciallæger, hvilket har hjulpet på fastholdelsen af de yngre læger.
Der er et uddannelsesmæssigt problem i Ålborg, da der ikke er speciallæger.

I Reg.Syd er der speciallæger men i Esbjerg er der få speciallæger. Der er ingen nyansatte H-læger.
I Reg. H er der 2 ubesatte H-stillinger ved sidste ansættelsesrunde. Mange er sprunget fra i I-forløb. I de
tilbagemeldinger er at deres forventninger ikke var opfyldte og der er ikke tid til uddannelse fordi
produktionen er høj.
DER ER STORE REKRUTTERINGSPROBLEMER!
Generelt skal der være en opfordring til de uddannelsesansvarlige overlæger om opmærksomhed ift. Om Ilægerne er kvalificerede og om de bør have deres I-stilling godkendt.
Der er diskussioner ift. Hvordan øgede produktionskrav forringer den lægelige videreuddannelse. Det
foreslås, at der laves et åbent brev til uddannelsesoverlæger og BUP.
Vi vil sætte emnet på til mødet i september og sammen lave et brev som VIU ved næste møde.

Nyt møde: 4. September, 2015 i København fra kl. 10-14 i Glostrup.

Referent: Marianne Gürtler

