Referat VIU møde fredag den 12 jan 2018
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Tilstede: Marianne Gürtler, Meryam Javed, Gabriele Leth, Karin S. Munch,
Anne C. B. Steenstrup, Facetime med Ulla Pedersen (kunne ikke være fysisk tilstede pga minus
trafik fra Nordjylland.
Afbud: Erik Døssing, Ulla Pedersen.
1. Valg af referent:
Meryam Javed.
2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.
3. Psykoterapigodkendelser:
Der er 5 ansøgninger.
Forhåndsgodkendelse: 2
Godkendelser: 3
Peter Ramsing, formand for psykoterapiudvalget angiver at VIU har mulighed for at
dispensere ift. psykoterapiansøgninger. Vi drøfter i VIU at det bliver en glidebane hvis man
inden modtaget ansøgninger giver dispensioner.
Vi drøfter vanskelighederne med at få supervision og finde supervisorer, men også at ”få
lov” til denne del af uddannelsen, vs. produktion. Dette er en udfordring for YL landet over i
støre eller mindre grad.
4. Nyt fra de forskellige regioner
Ulla fortæller at pga. organisatoriske ændringer i modtagelse af henvisninger igennem akut
center, vil sygeplejersker kunne give subakutte tider i yngre lægers kalender, hvor tiden er
sat af fra almindelig amb. arbejde. Der er bekymring i yngre læge gruppen om forringelse af
uddannelse ift. det ambulante da det kniber i forvejen med at kunne have ambulant
arbejde pga. vagter og afspadsering.
5. Nyt om H-kurser:
H-kurserne kører rigtig fint, der er nogle enkelte udskiftninger af delkursusledere. Gabriele
har indkaldt delkursuslederne til årsmødet Vi håber på et godt fremøde.
Meryam har sendt forespørgslen om ændring af kursusrækken i målbeskrivelsen. Anne
Marie Råberg Christensen har godkendt dette. Nu skal det godkendes af sundhedsstyrelsen.
Der er sendt en mail til dem, afventer svar.
a. Evalueringer fra H-kursus, udsættes til næste møde.
6. Nyt om I-kursus
Delkursusleder, Nina Staal, har sagt op. Tak for indsatsen. Marianne er i gang med at finde
en erstatning.
a. Evalueringer fra I-kursus, udsættes til næste møde.

7. VIU sammensætning:
Sammensætningen godkendes som den er aktuelt.
8. Planlægning af Årsrul af VIU møder og lokalisation.
06.04.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
15.06.2018, Glostrup Matriklen, skype med Ulla.
17.08.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
23.11.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde/skype med Ulla.
25.01.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
9. Planlægning af mødet med de delkursusleder overlæge ifm. Årsmødeet.
Vi har tanker om at indkaldelse af uddannelsesansvarlige overlæge, delkursusleder for H og
I, men det er lettere vanskeligt da vi på nuværende tidspunkt ikke ved om de eller vi får lov
til deltagelse.
Møde med de Uddannelsesansvarlige overlæger, psykoterapiansvarlige, UKYL, øvrige yngre
læger og andre intereseret til årsmødet:
Formålet med mødet er, at indhente inspiration fra de forskellige regioner. Årets emne
bliver:
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?
Rammerne er på nuværende tidspunkt er følgende (fra betænkningen skema).
Vi håber at de deltagende kan have udarbejdet en lille oversigt over dette, og fremlægge 5
min hver.
Obs: Der vurderes at der er et problem i forhold til produktion, både for YL og for
supervisorer.
VIU vil holde et lille oplæg om kravene til psykoterapi grunduddannelse.
Oplæg til mail indbydelse:
Videreuddannelsesudvalget vil gerne invitere de uddannelsesansvarelige overlæger,
psykoterapiansvarlige overlæge, UKYL, øvrige yngre og ældre kollegaer der har interesse til
møde d. 09.03.2018 kl 9-10.
Formålet med mødet er, at indhente inspiration fra de forskellige regioner.
Årets emne bliver:
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
rekrutering og fastholdelse af YL i specialet.

Rammerne er på nuværende tidspunkt er følgende (fra betænkningen skema).
Vi håber at de deltagende kan have udarbejdet en lille oversigt over hvordan deres matrikel
er organiseret.
Obs: Der vurderes at der er et problem i forhold til produktionen vs. supervision, både for
YL og for supervisorer.
Opgave: BUP, oplyse at vi afholder møde og om de vil fører det på programmet til
årsmødet. Meryam skriver en mail ud til alle og til BUP.
10. Årsberetningen anno 2017. Marianne vil lave et udkast.
11. 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.
12. Hoveduddannelsesrunde:
Region Syd 1 ud af 2.
Region Nord/midt: 2 ud af 5.
Region Hovedstaden: 3 ud af 7.
Region Syd, ansættelsessamtale næste: 3. Maj i Kolding. SKAL TAGES OP NÆSTE GANG.
Region Nord/midt, ansættelsessamtale næste: 30.maj i Risskov.
Region Hovedstaden, ansættelsessamtale næste: 19 marts i København.
13. Status løbendeopgaver fra sidst:
Meryam – skriver til Peter vedr. gruppe/individuel supervision. Psykoterapiudvalget har den
vurdering at gruppesessioner ikke kan deles i individuel og gruppe.
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 – skriv til Anne Lise Olsen (UAO BUC Glostrup) vedr. kompetencekort i pædatri og
voksenpsykiatri. 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.
14. Evt.
Vi siger tusind tak til Karin S. Munch og for indsatsen som repræsentant for 2016 holdet.
Vel mødt!
Mange hilsener fra Meryam

VIU sammensætning:
Formand: læge Marianne Gürtler, Marianne.gyrtler@regionh.dk
Næstformand og ordinær medlem: Meryam Javed
H-kursusleder: Gabriele Leth
I-kursusleder: Marianne Gürtler.
Kursistrepræsentant 2017: Anne Catrine Steenstrup.
Kursistrepræsentant 2016: Karin Stounberg Munch. (Der kommer en ny repræsentant for 2018).
Ordinærmedlem: Ulla Brit Pedersen
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: Ulla Brit Pedersen
Repræsentant fra FYP: Erik Døssing

