Referat VIU møde fredag den 6.april 2018
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Marianne Gürtler, Anne C. B. Steenstrup,
Facetime med Ulla Pedersen og Gabriele Leth:
Afbud: Erik Døssing, Ulla Pedersen.
1. Valg af referent: Marianne
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
3. Psykoterapigodkendelser:
Der er 1 ansøgninger som godkendes.
I reg H mangler der en psykoterapi ansvarlig men hun er rejst til Hillerød. Der er ingen plan for de udd
søgende der er i klemme. Der er ikke lagt en plan.
I reg midt superviseres der på video men ikke i gruppe.
4. Nyt fra de forskellige regioner
Udsættes til næste møde
5. Nyt om H-kurser:
Møde med delkursuslederne. De ønskes mere farmakologi undervisning især antipsykotika,
antidepressive og angst medicin. Kunne man kompetencekort ift. fælles rating, så kunne man undvære
K-Sads 4. dag.
Gabriele vil sende en anmodning om at der ses kompetencer ift. samrating ift. diagnostisk interview 35 gange.
Gabriele vil snakke med Anne Cathrine Pagsberg om at lave psykofarmakologi kursus.
Hold 2018 er meget lille – der er mange der mangler nogle kurser så derfor fastholdes dette kursus.
Ved ansættelses samtalerne så vi jo også at der var få deltagere. H-kursus hold starter mandag den 9.4.
Kursist rep. kommer senere.
a. Evalueringer fra H-kursus, udsættes til næste møde.
6. Nyt om I-kursus
I-kursus i psykoterapi og akut psykiatri. Udmærkede evalueringer.
7. Opsamling fra BUP årsmøde:
Årets emne var:
Hvordan er terapi og supervision organiseret på de forskellige regioner/matrikler? Hvordan kan det
lykkes BUP at de YL kan opnå sine kompetencer under de lagte rammer, med god kvalitet og faglighed?
VIU vurdere på baggrund af tilbagemeldinger fra YL at terapi og supervision bidrager til rekruttering og
fastholdelse af YL i specialet.
Ønsker: Lægge op på BUP hjemmeside de forskellige kurser der udbydes, så folk fra de enkelte
regioner kunne deltage
At man blev inviteret til samtale hos psykoterapiansvarlig overlæge og høre hvoad folk mangler og at
der bliver lagt en plan. Vigtigt med tidlig plan hvordan får man den lagt og guidet ind i det
terapeutiske.
Vigtigt med teori i hele terapi forløbet.

Det bliver meget individuelt hvem der får terapiTilfredshed med gruppesupervision
Ønske om flere supervisorer i forskellige retninger.

Problem: Det er problematisk at have teori med voksenpsyk da der ikke er en rød tråd i det.
Mail til Peter Ramsing ift psykoterapilisten: kan den blive sat op i regioner. Er de der står på dem er de
fortsat interesseret i at stå på den?
Hvis folk står på dem vil afdelingerne betale for supervision til dem?
Hvem skal holde styr på om folk vil være på listen.
De lokale lister skal være tilgængelige.
Hvordan sikrer vi at de forskellige afdelinger tilbyder de forskellige retninger. Det er meget
personbundet - hvordan kan denne byrde bredes mere ud.
8. Forespørgsel fra Thorsten Schumacher ift faglig profil der skal justeres ift. målbeskrivelse fra 2014
Der rettes henvendelse via mail til Tobias Kongstad Hansen sekretær fra sekretariatet for lægelig
videreuddannelse ØST ift om den faglige profil og om vurderingsskemaet skal ændres og af hvem.
9. Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af
speciallæger jf. Mariannes mail d. 4. Jan. 2018.
Kommentarer: Det kunne være en ide med et fokuseret ophold i speciallægepraksis for BUP, særligt
efter stigende antal af disse inden for specialet.
Opgave: Meryam skriver til Anne Marie om denne kommentarer.
Meryam - laver et udkast til evalueringsskema. Udskydes til næste gang.
Meryam – skriver et udkast til revurdering af akutpsykiatri/retspsykiatri målbeskrivelse. Udskydes til
næste gang.
Marianne – vil drøfte muligheden for en oversigt over de kurser, som man skal gennemføre under sin
introduktionsstilling. Udskydes til næste gang.
10. Fremtidige datoer for VIU møde:
15.06.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde
17.08.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
23.11.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde/skype med Ulla.
25.01.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
11. Evt.
Udnævnt til SP nøgle person, det kompromitterer ens uddannelse. Man bliver taget ud 1½ mdr langt
længere end det antal sygedage. Hvordan skal de uddannelses læger forholde sig ift. de kompetencer
de YL skal tage. Der er ikke noget læringsmæssigt i Børne- og ungdomspsykiatri.
Det har været meget mere en 10 timer om måneden som de YL har været til SP.

Det har været svært for de YL der ikke har kunnet få forløb på afdelingen, der har ikke været mulighed
for psykoterapi forløb. De YL har også haft vagter. SP undervisning er ikke børne- og ungdoms
psykiatrisk relevant.
Anne Cathrine vil snakke med anden YL der også har været involveret i Sp og de vil lave en opgørelse
over de timer de har brugt.
Den 3.maj er der H-ansættelsessamtale i Reg. Midt, mon Meryam stadig være repræsentant for VIU i
dette regi? I Reg. H er der samtaler den 17.maj. Anne-Cathrine vil gerne deltage, hvis Meryam ikke kan
gerne i begge rigioner.
Referent Marianne Gürtler

