Referater VIU møde fredag d. 13.11.20, kl 11.00-14.00.

Sted : Virtuelt møde med deltagelse, Gabriele Leth, Marianne Gurtler, Ulla Pedersen, Martin
Rimwall, Meryam Javed samt de nye kursusrepræsentanter (2020), Kasper Jassen (H2) og
Mathile Laursen (H2).
1) Valg af referant: Meryam Javed
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Dette godkendes.
3) Psykoterapigodkendelse ved Meryam
Der er kommet 5 ansøgninger, 4 godkendes, 1 forhåndsgodkendes.
4) H-kurser v Gabriele:
Status: der har har været mange aflysninger pga corona. Kurserne har ikke kunne gennemføres i
foråret. Der blev planlagt til erstatningskurser i efteråret, men de fysiske kurser er igen aflyst
pga. ny corona bølge. Derfor er kurserne nu planlagt virtuelt. Kiddie-sads kursus anden dag
udgår. Det sidste afholdes i december. Kursusdagen bliver i stedet erstattet af en ekstra dag i
psykofarmakologi, som bliver udvidet med en antidepressiva del og almen psykofarmakologi.
Gabriele har været i Odense og snakket med Torsten Schuman og Rikke Wesselhøft, der bliver
delkursus leder for det første kursus i H-rækken. De har masser af drive og vi tror på det bliver
et spændende kursus. Gabriele ønsker at fortsætte som H-kursusleder. (Jubii).
5) I-kurser v Marianne, herunder de drøftelser der har været med BUP bestyrelsen (virtuelle
kurser m.m.)
Forårskurserne blev aflyst pga. corona. Første kursus i oktober blev afholdt, det næste kursus
afholdes virtuelt til december. Marianne skal i samråd med sine delkursusleder skal planlagt de
virtuelle kurser.
Kasper fortæller, at det virtuelle H-kursus har fungeret fint. Den vigtige del der går tabt er
diskussionsdelen og sparringen med hinanden.
Erfaringer med virtuelle kurser: Der er nogle der er blevet afholdt i Zoom, sikkerhedsmæssig er
Zoom ej iorden ift patientfølsomme data, der er Meet godkendt. Ved H-kurserne har kursisterne
været samlet på deres tilhørende matrikler og været med virtuelt. Dette fungeret godt.
6) Målbeskrivelsen - bestyrelsen har gennemgået den og har nogle kommentarer. Den er
vedhæftet, hvis muligt må I gerne lige skimme det inden mødet. Derudover vil de gerne have
også til at skrive et ekstra afsnit ind.
Målbeskrivelserne samt kommentarerne gås igennem i fælleskab. Ulla laver rettelserne og
sender målbeskrivelsen tilbage til BUP igen mhp. godkendelse.

Vi drøfter desuden vigtigheden af løbende at udvikle sine kommunikative kompetencer. Dette
skal ikke ”kun” være en del af medicinstudiet, eller I- og hoveduddannelsen, men måske kunne
være et gennemgående punkt ved fx årsmøderne som workshop, eller at bup kunne udarbejde
meningsfyldte kurser. Gabriele fortæller om CAPS – den svære patientsamtle der er udviklet i
voksenpsykiatrien som inspiration. Vi har det med i tankerne såfremt vi må ønske noget af BUP.
7) Nyt fra regioner - herunder fra kursisterne og ansættelsesrunder m.m
Kasper og Mathilde: Samrating, indtrykket er at det ikke er en selvfølge det afholdes. Det synes
kursisterne er ærgerligt og svært at arrangere selv. Sam rating af fx KiddieSads, PSE osv. Vi
drøfter at det ligger i de lokale regioner hvordan man sikre samrating og bedside undervisning.
Desuden har en enkel kursist givet udtryk for at blive talt ned til da underviseren ikke havde styr
på hvor meget hovedkursisterne kan i forvejen. Det pågældende kursus er under omlægning.
8) Hjemmesiden, BUP efterspørger vores "rettelser", har du dem Martin ?
Rettelserne er blevet lavet.
9) Der har været ansættelsesrunde i Region Nord. Der har været fint med ansøger.
10) Marianne Skydsbjergs anmodning:
Terapisupervision ved en supervisor der er under uddannelse: Reglen kunne med fordel laves
om til 10 timers supervision pr læge. Aktuelt er reglen at en supervisor som endnu ikke er
specialist må kun supervisere i 30 timer ialt. Al efterfølgende supervision kan ikke tælle til yngre
lægers psykoterapi-basisuddannelse. Det giver en uhensigtsmæssig flaskehals. Ulla vil gå videre
og foreslå det første til Peter Ramsing. Og ellers godkendes Marianne Skydsbjergs anmodning,
med udgang af marts 2021. Ulla vil du tilføje under punktet måske klippe mariannes mail ind og
peters svar?
11) Næste møde 22.1.20. Datoen laves dog om til 15.1.21, dette aftalt ved viu
mailkorrespondance d. 16.11.20
Meryam Javed/næstformand VIU.

