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Referat 

Uddannelsesudvalgsmøde i Børne- og ungdomspsykiatri 
fredag den. 5 maj 2017 kl. 09.00-12.00 
ADHD klinikken, Tretommervej, Risskov 

 

Deltog: 

Peter Ramsing (PKL) 

Helle Rasmussen (UAO, Region Midtjylland) 

Jeanette Wacher (UKYL, Region Midtjylland) 

Christine Ebbesen (UKYL, Region Midtjylland)  

Marlene Briciet Lauritsen (UAO, Region Nordjylland) 

Sara Poulsen (UKYL, Region Nordjylland) 

 

 

 
1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

Referat: Ingen kommentarer 

 

2. Eventuel opfølgning på referatet (kan ses her) fra sidste møde. 

Referat: ingen kommentarer 

 

3. Nyt fra PKL 

Referat: PKL havde ikke noget nyt. 

Der blev spurgt ind til psykoterapi kurset, som uddannelseslægerne tager under 

introduktionsuddannelsen. Der er en proces i gang med at dele kurset op, således 

at uddannelseslægerne kan starte mere løbende. Peter er i samarbejde med 

psykoterapi udvalget ved at koordinere det. 

 

4. Nyt fra afdelingerne 

Referat: Helle Rasmussen (Region Midtjylland) fortæller, at det ser fornuftigt ud 

med uddannelsessituationen. De får flere I-læger ind og der kommer flere i vagt i 

løbet af maj måned. Der er dog stadig ledige I-stillinger. Afdelingen har ikke så 

mange hoveduddannelseslæger. 
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Flere af speciallægerne skal have opdateret deres vejlederkursus, som skal gøres 

hver 5. år. Det har dog ikke været muligt at melde dem til det næste 

vejlederkursus. Det er ikke VUS, der står for kurset men Center for 

Kompetenceudvikling. Spørgsmål vedrørende tilmelding til kurset skal derfor 

rettes til Center for Kompetenceudvikling: 

 

Minna Glad Nielsen   Rikke Willemoes Petersen 

+45 2475 9223   +45 2066 0988 

MG.Nielsen@STAB.RM.DK  Rikke.Willemoes@STAB.RM.DK

   

Der har været et "yngre læger møde": UKYL´erne forsøger at lue ud i elementer 

af introduktionen, som er unødvendigt for nye uddannelseslæger. Der bliver 

desuden arbejdet mere på fastholdelse af de nuværende uddannelseslæger ved at 

give dem mere tryghed i uddannelsen. 

 

I Viborg er der lige startet en I-læge, hvilket er positivt. I Herning er der en læge, 

der snart går på pension. 

 

Jeanette viste et videoklip til skarpe hjerner og varme hjerter, som fortæller om 

uddannelsen i Børne- og unge psykiatri fra en uddannelseslæges perspektiv. Når 

videoen er færdig, bliver den lagt på facebook. 

 

Marlene og Sara (Region Nordjylland) 

Afdelingen er inde i en periode med mange I-læger, der er 5 nu, og yderligere 2, 

som er i uklassificeret stilling, som potentielt søger en H-stilling. Der gøres en 

indsats på afdelingen for at holde på de nuværende uddannelseslæger. Det gøres 

ved løbende samtaler/dialog med uddannelseslægerne. Uddannelseslægerne 

fortæller, at de har travlt. Afdelingen bliver dog aflastet i og med at psykologerne 

også indgår i det daglige arbejde. Derudover skal der spares, hvilket sætter nogle 

begrænsninger i det daglige arbejde på afdelingen. 

Afdelingen har fået stor tilgang af patienter fordi man i RN har besluttet, at børn 

med ADHD skal ses i børne- og ungdomspsykiatrien og ikke længere opstartes og 

følges af praktiserende pædiatere. 

   

5. Status på indførsel af 360 graders evalueringen 
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Referat: Aalborg er interesseret i at købe 360 graders evalueringen og 

implementere den på afdelingen.  

Helle har modtaget et tilbud med pris på evalueringen og skal drøfte det nærmere 

med Jens Bucchave. Helle vil prøve at regne ud, hvad det koster og herefter 

orientere det øvrige udvalg. 

Det blev påpeget, at det kræver at speciallægerne bliver uddannet i evalueringen, 

før den kan komme rigtigt i brug. Nogle af spørgsmålene i evalueringen skal laves 

om og det blev foreslået at samarbejde om dette i udvalget. 

 

6. Opfølgning på regionalt møde for vejledere d. 17/3-17 

Referat: Til det regionale møde for vejledere blev kompetencekortene drøftet. 

Helle har noteret de problemstillinger, som der er ved de nuværende 

kompetencekort. Kompetencekortene skal derfor rettes ud fra Helles noter, så de 

er opdateret og svarer til den nuværende uddannelsesform.   

 

Et uddannelsesprogram for hoveduddannelseslægerne i psykiatri blev gennemgået 

for at se på de udfordringer, der er med godkendelse af nogle af kompetencerne. 

En udfordring var blandt andet, at en kompetence kun godkendes en gang, men 

at den kan være forbundet med ansættelse på to forskellige steder og dermed to 

forskellige vejledere. Dermed er der tilfælde, hvor en vejleder på børne 

psykiatrisk afdeling godkender en kompetence som uddannelseslægen har opnået 

på unge psykiatrisk afdeling. 

Jeanette noterede de steder i uddannelsesprogrammet, hvor der skal ske 

ændringer i forbindelse med godkendelse af kompetencerne. 

 

Til næste uddannelsesudvalgsmøde skal kompetencevurderingsmetoderne "Audit 

af journalen" og "patientforløbsanalyse" diskuteres. Derudover skal det drøftes, 

hvordan uddannelsesprogrammet skal integreres i 360 graders evalueringen.    

 

 

 

7. Præsentation af opgaver fra kursus for UAO 

Referat: Marlene er i gang med sin opgave, som går ud på, at hun skal lave en 5-

års plan for hendes arbejde som UAO. Når Marlene er færdig, vil hun gerne 

præsentere den for uddannelsesudvalget. Helle deltog ikke i kurset grundet 

sygdom, men har tidligere lavet en tilsvarende opgave for 
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introduktionsuddannelsen, som hun gerne vil sende rundt til udvalget som 

inspiration.  

 

8. Nyt fra VUS 

Indstilling: 

Det indstilles, at udvalget tager punkterne til efterretning 

Sagsfremstilling 

a) Opdatering af RMUK til vejledersamtaler (Region Midtjylland)  

Region Midtjyllands system til vejledersamtaler (RMUK) er blevet opdateret. I 

2016 er brugen af systemet steget markant på næsten alle somatiske hospitaler. 

Ændringerne har gjort systemet mere brugervenligt bl.a.:  

- Ændret nomenklatur  

- Ændring af menustruktur i systemet afhængigt af hvem der er logget ind  

- Man kan nu sende tidligere uddannelsesplaner eller handlingsplaner til ny 

vejleder  

 

b) Vejledning om videregivelse af oplysninger til næste afdeling i et 

uddannelsesforløb. 

- Til brug i afdelingerne  

- På opfordring har VUS lavet en vejledning om, hvilke oplysninger en afdeling må 

videregive til den næste afdeling i et uddannelsesforløb. Vejledningen gælder 

både for afdelinger i Region Midtjylland og Nordjylland. 

Vejledningen kan ses her 

 

c) Kompetencevurdering på vejlederkurset for I-læger 

Til orientering og relevant brug i afdelingerne. 

Siden 1. januar 2016 har der på det obligatoriske generelle vejlederkursus for I-

læger været øget fokus på kompetencevurdering og metoderne hertil. 

Konkret betyder dette, at I-lægerne på dag 3, der foregår i klinikken, har fået til 

opgave at gennemføre en kompetencevurdering eller få foretaget en 

kompetencevurdering. Herudover skal I-lægerne udforme en konkret handleplan 

for, hvorledes kompetencevurderingsmetoder kan indføres på afdelingen, eller for 

hvordan kompetencevurderingen på afdelingen kan gøres endnu bedre. Hertil 

opfordres I-lægerne at søge feedback hos hovedvejleder, tutorlæge, UAO eller 

UKYL. 
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Der vil ofte være tale om mindre projekter/tilpasninger, med nye ideer til 

hvorledes uddannelsen på afdelingen kan optimeres. De enkelte 

uddannelsesafdelinger opfordres derfor til at gøre brug af I-lægernes projekter i 

det omfang, det kan gavne afdelingens uddannelse. 

 

Referat: Udvalget tog punkterne til efterretning. Punkt 8.a blev droppet, da det 

ikke havde relevans for børne- og unge psykiatrien.  

 

9. Introduktion til first Agenda 

Indstilling: 
På baggrund af et oplæg fra Kasper Clausen fra VUS om 'First Agenda' indstilles 

det, at udvalget fremover anvender First Agenda til uddannelsesudvalgsmøderne. 

Sagsfremstilling 

First agenda er et redskab til dokumenttunge møder. Det anvendes til udsendelse 

af dagsorden, til mødeforberedelse og kan således også bruges under selve 

mødet. Mødematerialet bliver samlet et sted og kan let tilgås. Mere info kan findes 

her: https://firstagenda.com/da/ 

 

Referat: Kasper præsenterede First Agenda og udvalget er indstillet på at bruge 

det fremover. Kasper sørger for at invitere udvalget til First Agenda ud fra 

kontaktoplysningerne på udvalget. Til næste udvalgsmøde vil dagsordenen blive 

sendt via First Agenda og over mail som sædvanlig. 

 

10. Sammenlægning af B&U psykiatri afdelingerne i Region Midtjylland i 

evaluer.dk 

Indstilling:  

Det ønskes drøftet, hvordan sammenlægningen af B&U psykiatri afdelingerne i 

Region Midtjylland skal foregå i evaluer.dk 

 

Sagsfremstilling: 

Uddannelsesudvalget har sidste år oplyst VUS, at man ønsker at samle Region 

Midtjyllands B&U-afdelinger i Evaluer.dk til én afdeling i systemet. 

Det kan VUS godt levere, men før vi gør det, vil vi gerne være sikre på, at I får 

det, som I ønsker/har brug for, så vi løser den reelle problemstilling på en god 

måde. 

Referat: Det blev besluttet at ændre betegnelsen i evaluer således: 
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PBU Børn Herning  BUC Børn – Herning 

PBU Unge Herning  BUC Unge – Herning 

PBU Børn Viborg  BUC Børn – Viborg 

PBU Børn Risskov  BUC Børn – Risskov 

PBU Unge Risskov  BUC Unge – Risskov 

 

VUS vil sørge for, at dette sker i evaluer.dk 

 

Forskningstræning – oplæg fra PKL 

Referat: Peter fik feedback fra udvalget på hans udkast til den lægefaglige 

indstilling for forskningstræning. De med øvrige kommentarer sender dem til 

ham, så han kan redigere indstillingen. 

  

11.  Forskningstræning 

Styregruppen for forskningstræning i Videreuddannelsesregion Nord ønsker at 

skabe øget fokus på forskningstræningen og de resultater, der kommer ud af 

forskningstræningsprojekterne ved at iværksætte følgende tiltag: 

  

 Introduktion til forskningstræningsforløbet bør indgå som en fast del af 

introduktionen for nye HU-læger i deres første delansættelse. 

 Igangværende forskningstræningsprojekter gøres til et fast punkt på dagsordenen 

i de specialespecifikke uddannelsesudvalg, hvor de uddannelsesansvarlige 

overlæger orienterer om igangværende forskningstræningsprojekter i deres 

afdelinger.  

 Afsluttede forskningstræningsprojekter præsenteres i uddannelseslægernes 

afdelinger med henblik på videndeling og inspiration og så vidt muligt også på 

specialeselskabernes årsmøder. 

 Fra og med 2017 offentliggøres afsluttede forskningstræningsprojekter en gang 

årligt på Videreuddannelsesregionens hjemmeside. Der vil være mulighed for at 

undgå offentliggørelse, hvis dette konkret frabedes i forbindelse med indsendelse 

af forskningstræningsprojekterne til Videreuddannelsessekretariatet.  

  

Styregruppen for forskningstræning har endvidere besluttet, at alle lægefaglige 

indstillinger for forskningstræning bør være opdaterede inden sommerferien 2017.  
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Skabelon for den lægefaglige indstilling for forskningstræning er tilgængelig her 

(nederst på hjemmesiden) 

 

Referat: Udvalget tog punktet til efterretning.  

 

12. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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