Dagsorden til VIU møde fredag den 23. november, 2018 kl.10.30-13
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby
Til stede: Gabrielle Leth, Marianne Gürtler, Ulla Britt Pedersen via Skype, Erik Døssing og Ida Ingeholm
Afbud fra: Anne-Cathrine Steenstrup og Meryam Javeed.
1.

Valg af referent: Ida

2.

Godkendelse af referat fra sidste møde
a.

3.

4.

Referatet er godkendt.

Psykoterapigodkendelser
a.

Der er indkommet 5 ansøgninger.

b.

Fire læger får forhåndstilkendegivelser og 1 enkelt helt godkendt.

Vurderingsskemaet til I-læger (forhåndsgodkendelse) ikke svarer til logbogen- Thorsten
Schumann anmodede om at vi kiggede på det.

5.

a.

Ida vil gerne rette vurderingsskemaet til introduktionsuddannelsen til gældende målbeskrivelsen.

b.

Ida sender inden næste møde udkastet rundt til udvalget, så dette kan godkende det inden det
sendes videre til BUPs bestyrelse til godkendelser og derefter videre til de lægelige
videreuddannelsessekretariater.

Faglig profil: Opfølgning – er den sendt til SST?
a.

6.

Ændring af H-kursus rækken
a.

SST vil kun godkende 30 H-kursusdage. Der er ønske om at lave en ekstra dag med psykofarmakologi.
Vi skal derfor skære en enkelt dag et sted. Der drøftes om det er K-SADS med samrating, der skal
skæres. Dog er der ikke manualiseret samrating rundt i regionerne, hvilket også vil være et tab.

b.

Ændring af H-kursernes indhold og navn.
i. På logbog-net hedder kurserne fortsat 2.1.5 Akut psykiatri i både målbeskrive og logbog. På
logbog.net hedder kurset 2.1.12 mor/barn relationer i stedet for spædbarnspsykiatri hvilket
den hedder i målbeskrivelsen.
Vi gennemgår H-kurserne og målbeskrivelse – liste over kurser skal sammenlignes med det der står i
målbeskrivelsen.
i. Se under opgaver

c.

7.

Dette punkt er der ikke fulgt op på

Kurser under introduktionsuddanelse:
a.

Pædagogik II – obligatorisk ift. ansøgning til H-uddannelse.

8.

b.

Grundkursus i psykoterapi – tilstræbes, at minimum første modul tages i løbet af
introduktionsuddannelsen. Kan ikke ensrettes eller gøres obligatorisk, da det er forskelligt fra region
til region.

c.

I-kursusrækken: Udfordring, da det er regionerne, der betaler for I-kurserne og ikke SST. Vi har et
ønske om, at de kommer i logbogen. Marianne har skrevet mail til BUPs bestyrelse om dette. Se
endvidere under plan.

Psykoterapikurserne. Udfordring, da timetallet er sat op på teoridelen i den nye psykoterapibetænkning, men
kurserne er i praksis ikke fulgt med.
a.

9.

Teoritimerne sættes fremover ned til 100 i stedet for 120, da der ellers manglede kursusdage.

Nyt fra de forskellige regioner
Der er fyldt op til ansøgningsrunderne i alle regioner.
Region Midt: I-stillingerne bliver også godt besat. Flytning til Skejby skaber uro.
Region H: der arbejdes med en ny struktur for psykoterapi organisering, men denne er ikke kommet i gang.
Generelt mangler der supervisorer.

10. Nyt om H-kurser
Evalueringer fra H-kursus – generelt gode evalueringer, men nogle uhensigtsmæssigheder i forhold til
rækkefølge. Det blev drøftet forskellige kurser. Der er nogen forvirring vedrørende tilmelding, da det er
forskelligt, hvorvidt man skal melde tilbage om man deltager eller ej. Det er forskelligt, hvorvidt kursusleder
eller sekretær står for organisering. Kurser skal prioriteres og der skal være en god grund til at ikke deltage.

11. Nyt om I-kursus
Evalueringer – Psykoterapi kursus afholdt, men gode evaluering. Akut psykiatri fik også gode evalueringer,
selvom det skaber udfordringer, da holdene er fyldt op (hvilket skaber logistiske problemer). Der skal findes
en ny kursusleder til Odense.

12. Fremtidige datoer for VIU møde:
25.01.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.
13. Evt.
Til næste gang:

Vel mødt!
Mange hilsener fra Marianne

Opgaver:
 Punkt til bestyrelsen med forespørgsel om workshop om udredningspraksis rundt om i
landet til årsmødet.
 Ida kigger på målbeskrivelse vs. Vurderingsskema til I-læger.
 Marianne svarer Klaus Malta (SST), at kurserne har været opbygget med pågældende
indhold i flere år, hvorfor det blot bør rettes uden overgangsperiode. Vi vil ligeledes
skrive til ham, at han gerne må klippe hele logbogen ud af målbeskrivelsen.
 Gabrielle opdaterer Word-dokument med målbeskrivelsen, så side 19 opdateres med
den rigtige kursusrække.
 Ida har sendt mail til Meryam ift. om den faglige profil er sendt videre. Obs punkt til
næste gang, at vi kommer videre med denne.
 Marianne sender en anmodning til BUPs bestyrelse om de vil gå videre med denne
forespørgsel.
 Ida tjekker hurtigst muligt, hvor mange af ansøgerne til H-stillingerne, der har alle kurserne.
 Gabriele kontakter kursus ansvarlige, hvor der har været problemer i forhold til kurser.
 Ulla sender en mail til Thorsten, hvor hun spørger, hvorvidt han lyst til at blive medlem i
VIU eller være formand.
 Årsberetning og
 årshjul

