
Referat af uddannelsesudvalgsmøde i Børne- og ungepsykiatri 
Sted: BUC, Risskov, Peter Ramsings kontor 
 
Til stede: Lene Aagaard Hansen, Rasmus Winther, Jeanette Wacher, Helle Rasmussen, May-britt 
Kalvåge, Peter Ramsing, Steffen Brandbyge (VUS, referent) 
 
Afbud: 
 
 
Dagsorden: 
 

1. Gensidig orientering 
2. Orientering fra VUS 
3. Nye uddannelsesprogrammer - vi arbejder videre med dette  
4. Planlægning af møder i den regionale uddannelsesgruppe og for vejledere. 
5. Eventuelt. 

 
1. Gensidig orientering 
 
PKL: Det trækker ud med målbeskrivelsen fra specialeselskabet. Det betyder blandt andet, at der 
går længere tid, inden at Børne- og ungepsykiatri kommer på logbog.net.  
 
Det betyder også, at de nye kompetencekort heller ikke kan blive en obligatorisk del af 
uddannelsesprogrammerne. Når målbeskrivelsen bliver godkendt, kan de nye 
uddannelsesprogrammer implementeres sammen med kompetencekortene. 
 
Kompetencekortene kan dog stadig bruges som et støtteredskab. 
 
Det nye uddannelsesprogram for Viborg er lavet ud fra den nye målbeskrivelse og bliver prøvet af 
der. 
 
(Det blev forslået, at der skal afholdes et orienteringsmøde for vejleder omkring de nye 
kompetencekort, selvom de ikke er endelig godkendt endnu.) 
 
** 
Teorien i det psykoterapikursus er blevet øget fra 60 til 80 timer (og vil senere blive øget til 120 
timer). Det giver en udfordring for nogle af uddannelseslægerne, da de bliver fanget mellem de to 
krav. Derfor er det vigtigt, at der er stor opmærksomhed omkring at få løftet de læger, der kommer i 
klemme. 
26. januar (8.30 til 15.30) bliver der afholdt ekstra kursus for de læger, der mangler et løft i 
Aalborg. 
 



Nyt fra VUS: 
Fireårsregel bliver til femårsregel 
Læs mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside 
 
Erstatningsansættelser 

 To-stedskravet: Vær opmærksom på kravet om at ”hoveduddannelsen skal 
indeholde ansættelse på mindst to ansættelser inden for specialet, hver af 12 
måneders varighed” (bek. Nr. 1257) 

 Fravær, 10 %: Ved fravær på mere end 10 % af uddannelseselementet, skal 
der forlænges med minimum samme antal dage som fraværet. I denne 
sammenhæng er der 30 dage på en måned og 180 dage på 6 måneder. 

 Skabelon: Videreuddannelsessekretariatet har udarbejdet en ny skabelon, der 
forhåbentligt gør det nemmere for alle at håndtere ansøgning om 
erstatningsansættelser. Filen kommer på VUS-hjemmesiden snarest og kan 
indtil da fås hos Steffen. 

 Deltid: Deltid på grund af personlige forhold er gået fra at være en 
forsøgsordning til at være permanent. Ved overgang til deltid skal der 
forlænges med det antal timer, der er tilsvarende en fuldtidsstilling.   

 Fastfrysning: Ved orlov fastholdes rækkefølgen af delforløb som i det 
oprindelige forløb som udgangspunkt. ”Skiftedagene” forskydes i forhold til 
den afholdte orlov. 

 Overgang til nyt forløb: Alle delforløb skal starte til den 1. i måneden. Dette 
er særligt aktuelt i forbindelse med forlængelse pga. fravær eller i forbindelse 
med barselsorlov. Eksempel: På grund af overskridelse af 10 % fravær, skal 
den yngre læge forlænges med 43 dage, svarende til fraværet. Men da 
overgangen fra et delforløb til et andet skal ske til den første, bliver 
forlængelsen i alt på 60 dage (2 måneder). 

 
Logbog.net 
Alle logbøger skal være elektroniske. Efterhånden som alle specialer får udarbejdet nye 
målbeskrivelser, bliver de overført til logbog.net. Efter planen skal Børne- og ungepsykiatri overgå 
til den elektroniske logbog pr. 1. juni 2015. Læs eventuelt mere her. 
 
 
Nyt fra PKL: 
 
Der skal laves nyt uddannelsesprogram for forskningstræning 
 
Uddannelsesprogrammer har været forbi VUS. Der efterlyses en mere detaljeret oplysning omkring 
den praktiske tilrettelæggelse af de fokuserede ophold. 
 
 Voksenpsykiatri, er der et program? Det er der, men det er meget overordnet. Der skal arbejdes 

på at få et mere detaljeret program fra voksenpsykiatri. I Aalborg er der et godt samarbejde med 
voksenpsykiatrien og Maybritt kan få et program til inspiration for resten. 

 Pædiatri. D 
 
Der er kommet en rapport fra SST om kompetencevurderingsmetoder. Rapporten læses til næste 
møde, hvor der tages en snak om, hvorvidt der er ting fra rapporten, der kan implementeres. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse-autorisation/special-og-videreuddannelse/laege/femaarsfristen
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=105100
http://www.laegeuddannelsen.dk/forside/projekt-logbognet.html


 
Deling af information: Muligheden for at dele dokumenter blev taget op. Det er vanskeligt at dele 
på tværs af de politiske organisationer.  
 
Status fra  Midt: 
 
Der er fokus på tilbagemeldingerne fra midtvejsevalueringer. Der er tre UKYLer, der har hvert 
deres ansvarsområde. Oplevelsen er, at det fungerer godt. En gang om måneden holdes der møder 
mellem UKYL og UAO, hvilket medvirker til at have en god fornemmelse for, hvad der rører sig. 
Der er en god vilje hele vejen rundt til at få tingene til at lykkes, f.eks. således at lægerne kommer 
på de kurser de skal.  
 
Herning oplever en god fremgang og der kommer mange læger til efteråret. 
 
Generelt opleves det, at der mangler sekretariatsbetjening (internt i BUC). 
 
 
Aalborg: 
Mangler UKYL, så Maybritt sidder alene. Der er forhåbning om, at der kommer ny UKYL efter 
sommerferien. 
 
H-læger begynder nu også at skulle være inden for spiseforstyrrelser (Unge-året). 
Der er en mangel på uddannelseslæger, særligt fordi der har været flere der har stoppet i deres h-
forløb. 
 
6 i-stillinger slås op, men der er oftest kun 3 besat. 
 
 
 
3. Spædbørnspsykiatri 
Der er kommet henvendelse fra cheflæge i Region Nordjylland, Morten Kjølbye, om muligheden 
for at læger der har rene Aalborg forløb, kan tage deres spædbørnsdel i Risskov. 
Tidligere har der været ophold i Øst (Glostrup + Bispebjerg). Der er ikke længere plads til 
psykiaterne i Øst, på grund af for mange uddannelsesstillinger. Der er dog stadig plads til 
specialpsykologerne. Forløbene i Øst har været fokuseret med 14 dages ophold. 
 
Det har hidtil ikke været muligt at få plads i Risskov.  
Uddannelsesmæssigt er det ikke et problem. Der er et løsningsforslag, hvor det kombineres med 
psykoterapi. I Risskov følges der typisk et forløb, men er altså ikke koncentreret.  
 
(Der er i øjeblikket 3 hoveduddannelseslæger, der ikke har fået kurset og snart er færdige med 
speciallægeuddannelsen. Der er derudover 2 mere på vej. Risskov vil forsøge at få det presset ind, 
så det nås. For de læger, der stadig mangler en Risskovblok, kan det nås, men for de læger, der ikke 
har forløb i Risskov, vil det være vanskeligt at få passet ind.) 
 
Aalborg ser det som den bedste løsning, at opholdet er fokuseret, frem for strakt ud over en periode. 
 



Fremadrettet skal det være sådan, at de læger der har en Aalborg-Risskov blok skal have deres 
spædbørnsdel mens de er i Risskov (unge). 
 
Fordeling af kompetencer mellem afdelingerne 
I Aalborg er der ikke en klar adskillelse mellem børn og unge. Det løses så vidt muligt ved 
visitation, således at de relevante patientgrupper kommer til de læger, der mangler de kompetencer. 
 
I Risskov er afdelingerne delt klart op. Lægerne fordeles fortrinsvis efter deres manglende 
kompetencer, men også med hensyn til afdelingernes behov. 
 
 
Nye uddannelsesprogrammer 
 
 I-Stilling: 

o Det nye uddannelsesprogram for Viborg blev gennemgået. Det er lavet med 
udgangspunkt i den kommende faglige profil og med kompetencekort 
implementeret.  

o I forhold til at udvikle kompetencekort til H-stilling, blev muligheden for at udvikle 
kort separat til hvert enkelt uddannelsesår nævnt. 

o Materialet vil blive lagt på de lokale drev i henholdsvis Region Nord og Region Midt 
o Det blev aftalt, at kompetencekortene for i-stillinger skal gennemgås med henblik på 

at udvikle dem til h-stillinger. Kompetencerne blev fordelt ud til udvalgets 
medlemmer, således at de kan gennemgås til næste uddannelsesudvalgsmøde. 
 Helle og Jeanette har ADHD/OCD 
 Lene og Maybrit har affektive lidelser 
 Peter, Rasmus og Maybritt har spiseforstyrrelser 
 Rasmus og Lene tager relevante love og forordninger 

 
Planlægning af møder i den regionale uddannelsesgruppe og for vejledere 
 
Næste uddannelsesudvalgsmøde: Fredag den 12. september 2014, Risskov, Peter Ramsings kontor. 
Kl. 9.00 til 13.00.  
 
Næste møde igen: Aalborg, kl. 09.00 – 13.00, 21. november 2014. 
 
 
 
 
 


