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Referat: Uddannelsesudvalgsmøde i Børne- og Ung-

domspsykiatri 

 

Dato Sagsbehandler e-mail Sagsnr. 

20-12-2016 Christoffer M. Knudsen Christoffer.knudsen@stab.rm.dk 1-30-72-141-15 

 

Møde i Uddannelsesudvalget i Børne- og Ungdomspsykiatri den 30.11.2016  

kl. 08.45 – 11.25 i konferencerummet på ADHD-klinikken, Tretommervej 1, Risskov. 

 

Deltagere: 

Peter Ramsing, PKL (Formand) 

Helle Rasmussen, UAO, Region Midtjylland 

Marlene Briciet Lauritsen, UAO Region Nordjylland 

Lene Aagaard Hansen, UKYL, Region Midtjylland 

Jeanette Wacher, UKYL, Region Midtjylland 

Christoffer Mühlendorph Knudsen, Videreuddannelsessekretariatet (Referant) 

 

Ikke til stede:

Sara Poulsen, UKYL, Region Nordjylland 

Anne louise Muhlmann, UKYL, Region Nordjylland 

Maja Sidelmann Barsnov, UKYL, Region Midtjylland 

 

1. Velkomst og godkendelse af dagsorden 

 

Referat: Dagsordennen blev godkendt. 

 

2. Eventuel opfølgning på referatet fra sidste møde. Referatet kan findes 

her. 

 

Referat: PKL har skrevet til de to politiske regioners afdelingsledelser vedr. mødet i 

marts omkring vejledning i de nye uddannelsesprogrammer, for at sikrer ledelsesop-

bakning til at læger, der er vejledere kan deltage i mødet i arbejdstiden.  

 

3. Nyt fra PKL 

 

Referat: Orienteirng fra VUS-PKL-UKO møder. 

PKL er kommet med i en gruppe med flere andre indenfor det postgraduate uddan-

nelsesområde. Gruppen skal blandt andet have fokus på, hvordan forskning i uddan-

nelse kan fremmes. Fokus er på transfer/overførsel af viden fra kurser og andre lære-

ingssammenhænge, uddannelsen af de uddannelsesgivende og arbejdspladsen som 

uddannelsessted .  

 

På mødet blev det også drøftet hvordan uddannelsesudvalgs møderne fungerer, og 

drøftet hvad der kunne gøres bedre. Peter Ramsing vurderer, at møder i Børne- og 

ungdomspsykiatri som udgangspunkt fungerer ret godt. Dog blev det nævnt, at der 

kan foregå mere mellem møderne.  

Det blev aftalt at evaluere dagens møde under eventuelt. 

mailto:vus@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/
mailto:Christoffer.knudsen@stab.rm.dk
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/specialer/borne--og-ungdomspsykiatri/uddannelsesudvalg/referat-fra-uddannelsesudvalgsmode-bu-psyk-2-september.pdf


 

 

 

Christoffer Knudsen fortalte, at udvalget på fremadrettede møder skal anvende sy-

stemet First Agenda. På næste møde vil Christoffer sende dagsordenen ud igennem 

systemet som normalt og på mødet vise, hvordan systemet fungerer. Efterfølgende 

vil det udelukkende være First Agenda der anvendes. 

  

4. Nyt fra afdelingerne(Bordet rundt) 

 

Referat: 

 

Psykiatrien Region Nordjylland 

 

UAO har i forbindelse med kurset afholdt 360 graders evaluering, hvilket har givet 

UAO en række nye perspektiver. 

 

Som udgangspunkt vurderes det at gå godt, men UAO mener, at kvaliteten indenfor 

nogle områder kan/skal forbedres. 

 

Der er endnu ikke så mange læger, der er tilgået de nye uddannelsesprogrammer. 

Dette medfører en bekymring for, at man ikke kommer ordentligt i mål med imple-

menteringen af de nye uddannelsesprogrammer og de dertilhørende kompetencekort.  

 

Afdelingen ønsker at kompetencekortene skal anvendes elektronisk. I RM gør man 

det modsat og anvender fortsat kompetencekortene mv. i papir versioner. Dette blev 

drøftet og den samlede vurdering var, at det i sandsynlivis vil være fornuftigt hvis 

kompetencekortenen anvendes i en papir versionen.  

 

Afdelingen afholder vejledermøder. Ved 360 graders evalueringerne har UAO fundet 

ud af, at vejldermøderne i sin nuværendeform ikke fungere.  

 

Afdelingen afvikler lægemøder om onsdagen, hvor de uddannelsessøgende ville ønske 

at UAO i højere grad deltog. Det kan dog være svært at prioritere da der ofte er an-

dre møder. 

 

Afdelingen har ansat fire nye I-læger i løbet af det sidste halve år. 

 

Psykiatrien Region Midtjylland 

 

UAO har også i forbindelse med (det samme) kursus afholdt 360 graders evaluering, 

som også her har givet nogle nye perspektiver. UAO har fået fokus på, at man ved at 

afholde disse evalueringer modtager rigtigt mange gode ideer til forbedringer. 

 

Afdelingen sikrer mere struktur(kalenderindkaldelser) til vejledermøderne, hvilket har 

medført at flere deltager. 

 

Afdelingen udsender et nyhedsbrev hvori det beskrives hvordan det går med uddan-

nelsen internt og hvad der er af nye relavante perspektiver. Nyhedsbrevet sendes til 

alle læger på afdelingen. 

 

UAO er leder af vejlederkorpset og skal derfor have snakket med ledelsen om hvor-

dan hun sikrer sig mandat fremadrettet. 

 

Afdelingen har haft et inspektorbesøg hvor der også er kommet en Inspektorrapport. 

Det eneste sted der umiddelbart er direkte behov for forbedring er i forbindelse med 

forskning, hvilket afdelingen arbejder på at forbedre. 

 

Der er endnu ikke så mange der er startet op med de nye uddannelsesprogrammer, 

men med de nye I læger, der kommer, vil afdelingen komme til at bruge dem meget 

mere i den nærmeste fremtid. 

 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/laeger-og-tandlaegers-videreuddannelse-inspektorordning/inspektorrapporter/inspektorrapporter-region-nord/boerne-og-ungdomspsykiatrisk-hospital,-risskov/~/media/AF1D2FD12C384A1582D4F50A67E703C4.ashx


 

 

Der er igangsat nye tiltag omkring vagten, som træder i kraft pr 01.12.2016. Det blev 

her nævnt at afdelingen var bekendt med, at der skal laves opdateret uddannelses-

porgrammer. I-læger skal fremadrettet også have et fokuseret ophold på afdeling U, 

hvilket også skal implenteres i uddannelsesprogrammerne. Det blev aftalt at UAO og 

PKL snakkede sammen og efterfølgende kontakter Rikke Bundgaard fra Videreuddan-

nelsessekretariatet med henblik på at drøfte ændringerne i programmerne. 

 

UAO har været kaldt til møde i Nyborg med bestyrelsen i BUPL hvor man drøftede 

uddannelsen på nationalt plan, som følge af flere problemer i de psykiatriske specia-

ler. Umiddelbart tyder det på at uddannelsen i VUR Nord er godt fremme. Det vurde-

res at problemerne er størst i VUR Øst. Ved et kommende årsmøde vil man forsøge at 

samle relevante PKLer og UAOer i forhold til at kunne drøfte uddannelsen på tværs. 

Det blev endvidere drøftet hvordan uddannelsesudvalget kunne få uddannelsen yder-

ligere dagsordenssat i selskabet og det blev derfor aftalt at PKL tog kontakt til det 

specialespecifikke uddannelsesudvalg med henblik på at etablere et møde 

 

Lægerne som har fået funktionstid i Herning, som følge af tidligere varsling, giver 

fortsat nogle udfordringer. Der opleves fortsat problemer, særligt at H3 læger bliver 

sat til ting som ikke passer til deres uddannelsesprogrammer. H3 lægerne er blevet 

sat til mindre komplicerede opgaver, hvilket kan påvirke at de ikke kommer igennem 

de kompetencer de skal i løbet af deres H3 år. Men det vurderes at man på trods af 

en problematisk opstart ser forbedringer. 

 

 

5. Nyt fra VUS 

På mødet vil Christoffer Knudsen orientere omkring de følgende punkter. 

 

Indberetningen til SST om besatte og ubesatte I- og H-forløb (nye tal pr. 01-11-

2016). Tallene fra tidligere års opgørelser, kan findes på videreuddannelsen-nord.dk.  

 

Der orienteres om den nye håndbog for inspektorordningen. 

 

Referat:  

Christoffer Knudsen orienterede omkring overstående, samt at der siden dagsordenen 

er blevet udsendt er kommet opdaterede tal for KBU. 

 

Opdaterede tal omkring KBU-trækning 1. halvår 2017. 

Runde Nationalt* VUR Nord** RM** RN** 

1. halvår 2013 398 122 82 40 

2. halvår 2013 384 118 83 35 

1. halvår 2014 358 116 77 39 

2. halvår 2014 351 108 75 33 

1. halvår 2015 440 136 93 43 

2. halvår 2015 534 159 109 50 

1. halvår 2016 536 166 114 52 

2. halvår 2016 641 206 139 67 

1. halvår 2017 589 188 127 61 

* Antal tilmeldte til KBU 

** Faktisk antal besatte forløb 

 

6. 360 graders feedback i postgraduat uddannelse 

Vedlagt er følgende bilag: 

Bilag 1- web dk Referencer og beskrivelse af 360 

Bilag 2- Artikel i Ugeskrift for Læger om webbaseret 360 graders feedbackmodellen 

Bilag 3- PowerPoint 360 til afdelingspræsentation - 7 skala 

 

Referat: 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/siteassets/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/indberetning-i-og-h-nord-01november-2016.pdf
http://www.videreuddannelsen-nord.dk/hoveduddannelse/statistik-for-uddannelsesstillinger/
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/~/media/72F2C335B67743CDBC2887A044DC59DF.ashx


 

 

UAO Marlene Briciet Lauritsen fortalte omkring baggrunden for at anvende 360 gra-

ders evalueringen.  

 

De to UAO har nu begge to prøvet metoden for første gang som et forsøg, og det 

vurderes at have givet et rigtigt fornuftigt resultat og derfor er planen også, at det 

skal føres ud i Børne- og ungdomspsykiatrien i hele VUR Nord, men det kræver selv-

følgeligt ledelsesmæssigt opbakning. Det blev derfor drøftet at få lavet en præsenta-

tion fra den virskomhed der har lavet systemet for både uddannelsesudvalget og de 

pågældende ledelser. Hvis der i forvejen kan opnås ledelsesmæssigt opbakning vil det 

sandsynligvis ikke være nødvendigt med en præsentation for udvalget og ledelsen, 

men derimod vil det være relevant at få et oplæg ud til afdelingernes lægemøder. 

 

Det blev samtidigt drøftet hvordan man skal/kan optimere spørgerammen i 360 gra-

ders evalueringerne. 

 

Aftalen blev at UAO Helle Rasmussen skrev en mail til systemejeren med cc, til UAO 

Marlene Briciet Lauritsen for at høre om pris, det nødvendige antal facilatorere og om 

en indkøbspris vil blive påvirkeret såfremt også voksenpsykiatrien blev inkluderet. 

 

7. Kompetencekort inkl. læringskontrakt og et eksempel på et anvendt 

 

Referat: UKYL Jeanette Wacher fremlagde en case hvor kompetencekortet har været 

anvendt i praksis i forbindelse med et vejlederkursus. Der blev ved kompetencekort 5 

nævnt en udfordring under nr. 4 "Beskrive aldersreaterede variationer indenfor denne 

diagnosegruppe, eksemplificeret ved en teoretisk beskrivelse af forventede fund hos 

en pr. på fem år, på ti år og på femten år". Tanken med kompetencekortet er, at 

kompetencekortet skal tages mundtligt. 

 

på baggrund af casen blev udvalget gjort opmærksom på, at det til tider kan gavne 

med en uformel skriftelig besvarelse i forhold til kompetencekortet, da det også kan 

være gavnligt, særligt hvis der er noget som den uddannelsessøgende læge skal ar-

bejde videre med.  

 

8. Implementering af de nye uddannelsesprogrammer – status 

 

Referat: Implementeringen af uddannelsesprogrammerne er delvist blevet rundet 

under punkt 4.  

Det blev nævnt at de uddannelsessøgende læger på den gamle ordning, siger de ville 

ønske de også havde haft de nye kompetencekort i deres hoveduddannelse. 

 

Der er nogle indkøringsvanskeligheder som afdelingerne lige skal igennem. 

 

Fællesmødet omkring vejledning den 17.03.2016 er planlagt i tidsrummet 10-14. 

Der var efterfølgende en drøftelse af hvem det var relevant for og hvad indholdet bør 

være. 

Alle speciallæger og vejledere bliver inviteret med. 

Mødet skal indeholde eksempler på anvendelsen af de nye uddannelsesprogrammer 

og kompetencekort herunder en øvelse. Gennemgang af alle kompetencekortene. Ek-

sempel på struktureret kolligial observation. Eventuel demonstration af logbog.net. 

Det er vigtigt mødets fokus er på konkrete praktiske løsning. 

 

9. Den teoretiske del af psykoterapi 

 

Referat: UAO Marlene Briciet Lauritsen fortalte at flere uddannelsessøgendel æger 

finder det svært at skulle kunne nå alt den teoretiske del af psykoterapi.  

 

PKL fortalte at det oftest er et RN problem, da BU psykiatrien i RM deltager i under-

visning sammen med voksenpsykiatrien som dækker en del timer(grundlæggende og 

et modul 2). Man har noget tilsvarende i RN men umiddelbart indeholder det ikke lige 

så mange timer(grundlæggende). At kurset tages sammen med voksenpsykiatrien 



 

 

medfører at det ikke altid er så specialeafhængigt som det kunne ønskes og derfor 

kunne det være en ide hvis der kunne laves kurser på Videreuddannelsesregionsni-

veau. Dette arbejdes der på fra den psykoterapeutiske overlæge fra BUC- Peter Ram-

sing. 

 

10. Eventuelt 

 

Referat: 

 

UAO Marlene Briciet Lauritsen: Kan ambulatoriet for spiseforstyrelser i Region Nord-

jylland have uddannelsessøgende læger? Hvis det korrigeres i uddannelsesprogram-

merne og ligges under året i ungdomspsykiatri så vurderer det godt at kunne lade sig 

gøre i hoveduddannelsen. 

 

Hvis det ønskes i et introduktionsforløb vil det være nødvendigt med en deltstil-

ling(2*6 mdr). 

  

Peter Ramsing: Evaluering af dagens møde:  

 

I forhold til indholdet vil det være rigtigt fornuftigt fremadrettet at have temaer på 

dagsordenen. Ellers var der stor tilfredshed med møderne. 

 

Næste møde i uddannelsesudvalget: Aftalt møde 5. maj 2017. Alle er blevet indkaldt. 

På mødet vil UAOer præsentere deres opgaver fra Kursus for UAO. Hvilket umiddel-

bart vil være dagens tema. 


