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Referat: 

 
1. gensidig orientering 
 
Risskov, AUH 

Rasmus Winther er fratrådt som UKYL og Maja Basnov overtager funktionen. 
Generelt går det godt med uddannelsen, og der opnås gode evalueringer af 
uddannelsesstillinger i evaluer.dk. Midtvejsevalueringer går også godt. I-lægerne er 
tilfredse og det går godt med dem. 
I Region Midtjylland er det et problem at finde vejledere i kognitiv adfærdsterapi til i- og 
h-uddannelsen i Herning og Viborg. Uddannelsesudvalget er meget opmærksomt på 
dette. Man drøfter løsningsmuligheder, og PKL vil fortsat have fokus på at løse 
problemet. 
PKL er i gang med at danne sig et overblik over hvad de enkelte uddannelseslæger 
mangler i forhold til teorikravene på psykoterapiuddannelsen. Den foreløbige status er, at 
såfremt lægerne deltager i grunduddannelseskurset, I-kurset og ét specialespecifikt 
kursus, så er de godt med i forhold til at få teori nok til at modsvare kravene på 
psykoterapiuddannelsen. 
 
 
Aalborg UH 



 

 

Der er mange gode muligheder på uddannelsesområdet, men det kniber med tid til at 
udnytte mulighederne. Der er pt. tre fastansatte speciallæger samt nogen på deltid, og 
derudover konsulenter og 8-10 uddannelseslæger.  
 
Det er planen, at vejledermøder skal opstartes og der er mulighed for at deltage i en 
ugentlig balintgruppe sammen med voksen psykiatrien. Der er også mulighed at deltage i 
undervisning/faglige drøftelser, kurser og konferencer. Men desværre er afdelingen så 
underbandet, at det ofte ikke er muligt for uddannelseslægerne at benytte de gode 
muligheder og det sænker kvaliteten af uddannelsen. Der arbejdes på at afhjælpe 
situationen, men det kan ikke undgås, at manglen på speciallæger lægger et stort pres 
på uddannelsen. Der er i dagligdagen mange konsulenter på afdelingen og da de ikke 
kender afdelingen, går der meget tid med at introducere dem til arbejdsgange, 
personaleforhold mv..  
Der har ikke siden december været godkendte vejledere til kognitiv terapi og der 
begrænsede ressourcer i forhold til psykodynamisk terapi. Der er et problem i forhold til 
at få teoritimer nok til at kunne gennemføre psykoterapiuddannelsen. 
PKL foreslår, at man laver et særskilt kursus eller vejledningsforløb for den gruppe 
uddannelseslæger i Aalborg, der mangler teoritimer og at lægerne måske kan komme 
med på kurser på AUH. PKL nævner i forbindelse hermed, at man på årsmødet i 
specialeselskabet har drøftet om kurserne skal gøres landsdækkende for at imødekomme 
de regioner der har svært ved at afholde kurser nok.  
Generelt vil PKL og uddannelsesudvalget følge uddannelsen i Aalborg tæt.  
 
 
Orientering fra Videreuddannelsessekretariatet 
Uddannelsesprogrammer 

Rikke Bundgaard og Trine Petersen har overtaget opgaven vedr. 
uddannelsesprogrammer. De vil gerne hjælpe ved spørgsmål samt med konkret hjælp til 
korrektur og opsætning af uddannelsesprogrammer. Man kan også bede om en 
forhåndsvurdering af et program, før det sendes til endelig godkendelse. 
Kontaktoplysninger på Rikke og Trine ses her: 
Rikke: rikhor@rm.dk 7841 0774 
Trine: trkpee@rm.dk 7841 0776 
 
Elektronisk logbog 

Børne- og Ungdomspsykiatri kommer på den elektroniske logbog d. 1. juni 2015. Hvis 
man vil afprøve logbogen kan man gå ind på www.logbog.net og logge sig ind som 
uddannelseslæge (brugernavn: max og password: max) eller som vejleder (brugernavn 
tom og password tom).  
Derudover aftales det, at Rikke Bundgaard fra Videreuddannelsessekretariatet deltager 
Lægerådsmøde d. 18. juni, hvor hun vil præsentere logbogen. 
 
 
2. nye uddannelsesprogrammer 
Uddannelsesudvalget arbejder på mødet med de nye uddannelsesprogrammer. Målet er 
at indsende nye programmer til godkendelse inden efteråret. Der er ikke taget referat af 
denne del af mødet. 
 
 
3. Næste møde 
Dato for næste møde planlægges af PKL. 


