Referat VIU møde d. 19.06.2020, kl 11.00-14.00.
Mødey afholdes via zoom : Meeting ID: 826 2435 2288, Password: 925490. Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/82624352288?pwd=dVA5enplc0RvMFlRc0UyMW91QysyQT09
Deltager: Ulla, Ida, Meryam, Gabrielle, Martin og Marianne.
Afbud fra Anne Cathrine og Lasse.
1) Referant: Meryam Javed
2) Godkendt referat. Fremover: Ved psykoterapigodkendelserne må det gerne fremgår hvilken
runde forhåndsgodkendelserne stammer fra.
3) Psykoterapi godkendelser:
Under psykoterapi: Du må gerne skrive, at der er taget kontakt til Region Syds underviserer på deres
grundkurser ift. At dokumentere supervision udført i forbindelse på korrekt vis, så vi er sikre på, at de tæller
for de yngre læger.

For at vedholde et højt niveau ved psykoterapeutisk teoretisk undervisning, besluttes i VIU at ved
anerkendte kursusholdere, da kan vi i vis omfang give godkendelse af et teoretisk kursus fx kurser
ved Center for angst eller Dansk psykolog forening.
Der vil være mulige udfordringer ift. at ansøger kan deltage ved de nødvendige kurser da disse er
aflyste pga. Corona.
1. Meryam overtager gennemgangen af psykoterapiansøgningerne, da Ida går på barsel. I
denne omgang er der fire ansøgning, tre er godkendte, en afventer hvorvidt denne kan
forhåndsgodkende, en endelig godkendelse af en forhåndsgodkendelse fra april 2020.
2. Der aftales at Gabrielle går videre med at kontakte SST ift. at Gabrielle er den, der får
myndigheden til at godkende kompetencen om psykoterapi i logbogen, således vejleder
ikke kan godkende. Dette for at lette arbejdet for VIU og ansøger da vi så vil afskaffe
papirbeviser og stempler.
3. Ida tilretter vejledningen til udfyldelse af psykoterapiopgørelsen
Der er taget kontakt til Region Syds grundkursus underviserer mhp. at supervisions
dokumentationen skal være udført efter anvisningerne således at denne kan tælle på de yngre
læger.
4) Nyt fra H og I-kurser, bliver de afholdt i efteråret? Virtuel? Ved Marianne og Gabriele
Hvad skal der ske med I- og H-kurser i 2020?
I-kurserne i 2020, har ikke været afholdt pga. Covid19. Psykoterapi I-kursus er planlagt at de bliver
afholdt. I-kursus undervisere efterspørger hvorvidt de får kompensation for brugt tid på
forberedelse af I-kursus, trods disse er blevet aflyst pga. Covid-19.
Hvem har ansvar for hvorvidt kurserne skal afholdes virtuelt. Der er en del praktiske opgaver idet.
Hvem betaler fx et zoom abonnement? Hvad med det sociale i kurserne? Marianne har haft
kontaktet bestyrelsen men ikke fået noget klart svar. Ida tilbyder at hun kontakter Jesper, formand
FYP, for at høre hvad erfaringerne er i midt Jylland hvor de har afholdt kurserne ved zoom.
BUC AVIS, 12.juni, citat:

” Kursusdeltagelse i 2020
HR-afdelingen har meldt ud, at personale, pga. COVID-19, ikke skal sendes på nye
eksterne kurser i 2020, og at igangværende aktiviteter kun kan færdiggøres efter konkret
ledelsesmæssig vurdering. Ved eksterne kurser menes der kurser, som ikke udbydes af
RHP eller Region H.
Kursusudvalget har derfor holdt et ekstra møde, hvor de igangværende aktiviteter blev
vurderet.




Jer, der har fået bevilget midler til eksterne kursusaktiviteter, som er gået i gang, vil
få besked om hvorvidt I kan forsætte med aktiviteterne eller ej.
Jer, der har fået bevilget midler til eksterne kursusaktiviteter, som ikke er gået i
gang endnu, vil få besked om at søge igen.
Jer, der har indsendt ansøgninger, som udvalget ikke nåede at behandle før
corona, vil få besked om at søge igen.

Vi har valgt at håndtere det på denne måde for, at alle der måtte ønske at komme i
betragtning til kurser, konferencer o. lign. i 2021 har lige mulighed for det. Hvis vi
fastholdte allerede bevilgede forløb, som nu ikke kan gennemføres i 2020, ville vi bruge
stort set alle midler af puljen for 2021. Dette skyldes, at vi ikke kan forvente at få overført
de midler, som vi ikke bruger i 2020, til 2021.
Kursusudvalget vurderer indkomne ansøgninger d. 26. november 2020. Du skal derfor
have sendt din ansøgning til RHP-FP-BUC-Kursus senest d. 19. november 2020.
/Kursusudvalget”
Gabrielle oplyser, at interne obligatoriske kurser må afholdes. Der er taget forholdsregler med
større lokaler og afstand til hinanden. H-kurserne er rykket rundt pga. Covid-19, så rækkefølgen
bliver lidt udfordret. Niels Bilenberg vil gerne afgå som delkursus leder, tak for al arbejdet.
Gabriele har fundet afløsninger for kurset og planlægger videre.
I-kurserne, hvordan skal de afholdes? Hører I-kurserne under denne udmelding? Som
udgangspunkt møder folk fysisk op til det planlagte møde, hvis deres region ikke tillader det da
virtuelt ved at YL i region mødes sammen men kobler sig på zoom. Marianne vil kontakte
delkursuslederne og derefter bestyrelsen for at undersøge og oplyse hvorledes I-kurserne skal
afholdes.
5) Kontrakter til delkursusleder og underviser, I- og H-kursus:
Hidtil har der ikke været udarbejdet kontrakter men der har været indgået mundtlige aftaler.
Gabriele tager kontakt til SST for at høre hvordan aftalerne indgås med delkursusleder i andre
specialer. Det kunne være fedt at udarbejde en kontrakt skabelon som delkursuslederen kunne
give videre.
6)
H-ansættelsessamtalerne:
Repræsentanter fra VIU i ansættelsesudvalget: Ulla i Nord og Syd, Meryam i Øst.
H-ansættelserne: Der er færre ansøgninger end stillinger. I Region Øst har er der i forårsrunden 2
besat ud af 6 stillinger. Region Syd 3 ansøgere til 2 stillinger. Region Nord har deres stillinger besat.

Meldingen landet over er at alle I-stillinger er besat.
Nyt fra regionerne:
Region Hovedstanden: Yngre læger er presset. Der er afsnit der ikke tillader at de fx må deltage i
YL-møder eller at de YL-læger selv er nødsaget til at aflyse møderne, da de har store bunker eller
opgaver der ikke kan afsættes eller udsættes. Desuden har de yngre læger givet udtryk for
manglende motivation for videre karriere i BU psyk når de ikke har mulighed for at dygtiggøre sig i
specialet ved fx kurser. Der er bekymring i VIU for hvorvidt kvaliteten af uddannelsen kan være
forklaringen på færre ansøger til specialet i denne ansættelsesrunde. Ulla vil tage henvendelse til
bestyrelsen med denne bekymring. Særligt om de i lyset af dette kan give VIU grøn lys for eller de
selv vil dele bekymringen videre til klinikcheferne på de forskellige centre. Dette med et ønske om
at de YL får tilladelse til og mulighed for at deltage i kurser.
7) Viu ́s input til BUP's hjemmesiden v ”udvalg”:
1. psykoterapibetænkningen 2014 er ikke længere på hjemmesiden, et link skal sættes op igen.
Linket er nu lagt op, da Lene (BUP webmaster) gjorde dette under vores møde.
2. Listen med godkendte supervisorer i psykoterapi fremgår ikke længere af BUP hjemmeside pga.
GDPR regler. Denne sætning skal rettes på hjemmesiden. Den skal i stedet referere at den
uddannelsessøgende skal kontakte den psykoterapiansvarlige tilknyttet deres afsnit. (Meryam)
3. Viu referater indsendes fra 2019 således disse kan lægges op.
4. Martin laver udkast til ændringerne og sender dette til os til kommentarer.
8) Opfølgning fra sidst vedr. hængepartier (Målbeskrivelse og faglig profil):
Louise skrev til Lise Møller (direktør for lægevidereuddannelsen) fra videreuddannelses fra
sekretariatet og godkendelse af den faglige profil. Lise Møller skulle give den endelige
godkendelse, men har ikke svaret tilbage. Louise vil nu kontakte Tobias Kongstad
(videreuddannelses sekretariatet), at vi ikke har fået svar endnu og hvem vi så skal henvende os til.
Louise vil CC Ulla på korrespondancen.
Målbeskrivelsen er indsendt til bestyrelsen, vi afventer godkendelse fra bup-bestyrelsen inden
denne kan sendes til SST.
9) Jvf vores årshjul vil vi arbejde for en større sammehæng mellem I og H-kurserne, så det fagligt
indhold koordineres, hvordan sætter vi det arbejde igang ? Punktet tages med til næste møde i
august.
10) Evt. OBS REFERATER PÅ HJEMMESIDE
a. Fastholdelse og rekruterring af YL til BU psyk:
Ida sidder med i styregruppen fra BUPs side vedr. satspuljeprojekt om karriereveje i BUP både
med fokus på rekruttering og fastholdelse. Der er sat 370.000kr af til projektet. Der udarbejdes en
podcastserie, udbygning af hjemmesiden og en karriereworkshop på universiteterne. Projektet
skal være fædigt 1/10-20.
b. Reklame FYP seminar: 23-24. 10.20
MØDERÆKKE:
28.08.20

13.11.20
22.01.21
Meryam Javed, næstformand VIU.

