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Udvalgets formål:  

 Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i 
børne-og ungdomspsykiatri. 

 Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi for læger i børne-og 
ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.   

 Udvalget planlægger sammen med I-hovedkursuslederen de emner der skal 
behandles i I-kurserne. Udvalget foretager løbende evalueringer af de enkelte 
delkurser. 

 Udvalget planlægger – sammen med hovedkursuslederen for H-kursus de emner, 
som skal behandles i det teoretiske speciallægekursus. Udvalget foretager løbende 
evaluering af kursets form og indhold m.h.p. eventuelle ændringer.   

 Repræsentant fra VIU deltager i ansættelsesudvalget til H-stillinger over hele 
landet. VIU repræsentanten repræsenterer BUP-DK. 

 VIU skal sædvanligvis høres og give udtalelse til bestyrelsen vedr. spørgsmål 
fra Sundhedsstyrelsen og andre instanser angående speciallægeuddannelsen 
i børne- og ungdomspsykiatri.  

 Udvalget fungerer desuden som rådgiver for f.eks. 
specialets tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere, 
Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri og andre ansvarlige 
for speciallægeuddannelse i spørgsmål vedr. speciallægeuddannelsen i børne- og 
ungdomspsykiatri. 

Vi har haft fire møder i det forgangne år (april, juni, august og november). Tre af møderne 
blev holdt ”live” og et blev afholdt som skypemøde. 

Der blev i foråret sendt en bekymringsskrivelse fra de yngre læger via VIU til BUP-DK 
bestyrelse, klinikchefer og uddannelsesansvalige overlæger over hele landet. Denne 
problematik har dannet grundlag for megen af vores snak det forgangne år. På baggrund 
af denne skrivelse planlagde vi at holde møder med de uddannelses ansvarlige overlæger 
og psykoterapiudvalget. Vi ønskede at finde ud af, hvordan situationen var i landet ift. 
uddannelse bl.a. implementering af kompetencekort. Men desværre grundet travlhed på 
de forskellige afdelinger lykkedes det kun at holde møde med en enkelt 
uddannelsesansvarlig overlæge. 

Der var/er fortsat stor bekymring for, at det faglige niveau af speciallæge uddannelsen er 
dalende grundet det stigende produktionskrav over hele landet. Desuden er der stort 
behov over hele landet for at BU deltager i fællesvagt med voksen psykiaterne hvilket 
bevirker, at vi bruger tid på at se voksne og ikke børn. Vagt arbejdet betyder også at vi 
ikke har nok arbejde på vores stamafsnit. Der er også mange steder ikke tilstrækkelig vagt 
supervision og de YL ikke altid følger sig bakket nok op af ældre og erfarne kollegaer. De 
YL føler sig meget alene, når de er på vagt, hvilket bevirker at de står i situationer de 
synes er for stressende og for svære. Dette har været en af begrundelserne for at nogle 



YL vælger specialet fra. Der er rundt om i landet opmærksomhed omkring dette og der er 
flere forskellige steder gjort tiltag for at ændre disse forhold. 

Over hele landet har der været store problemer med at rekruttere og fastholde især I-
lægerne. Det har også været svært at få H-stillingerne besat. Der har været få ansøgere 
og aktuelt er der ubesatte stillinger.  

Desuden er der fortsat problemer med at opfylde kravene til psykoterapi grunduddannelse 
både ift. teori, terapi sessioner og -supervision.  
BUP bestyrelse indkaldte VIU til møde i september måned, mhp. at diskutere 
bekymringsskrivelsen. På mødet fremlagde VIU at det var svært at få etableret de tidligere 
nævnte møder med de uddannelsesansvarlige overlæger. BUP besluttede at bestyrelsen 
indkaldte de uddannelsesansvarlige overlæger til en drøftelse af uddannelses situationen 
landet over. Mødet blev afholdt i november måned, hvor der var deltagelse af 
uddannelsesansvarlige overlæger fra hele landet, bortset fra region Nord, dels live og på 
facetime. Her var der en god udveksling af ideer og erfaringer ift. uddannelsessituationen 
for speciallæger i Børne- og ungdomspsykiatrien i Danmark. Over hele landet var der 
mange tiltag ift. at fastholde yngre læger. Her ses et uddrag fra referat, BUP-dk, 
bestyrelsesmøde, d. 17. nov. 2016: 
 
” Konklusion: 
                                                                                        
mødet i dag blev det besluttet, at man vil forsøge at sikre en national enighed om 
standarden               -                                                            
alene, og det er nødvendigt at have kompetencekort. 
                                                                                       , men 
er enige i, at vagterne kan være problematiske, idet de tager en stor del af 
uddannelsestiden. Dog blev det understreget, at vagterne er en del af uddannelsen. 
De uddannelsesansvarlige overlæger blev enige om at mødes igen fredag den 3. 
februar kl. 8.45-9.45 i forbindelse med afholdelse a          .                          
 -                                                                             
mødet.  
 
                                                                                           
                       . Bestyrelsen vil indkalde til BUP-bestyrelses møde i september ” 

I forhold til vores øvrige arbejde: 

Der har været afholdt H-kurser som planlagt. Gabriele Leth er kommet godt fra start som 
ny hovedkursusleder.  

Der har været afholdt I-kurser som planlagt. Der er færre I-læger som ansøger, og der er 
mange, der ikke gennemfører hele I-året, men forlader specialet før tid, hvorfor de ikke 
færdiggøre kursusrækken. Kursus afgifterne opkræves nu uden problemer. 

Der er ny delkursusleder for affektive lidelser/OCD/angst, der afholdes i Århus. Den ny 
delkursusleder er Christine Ebbesen. Vi siger mange tak for samarbejdet til Bodil Toft.  



Der er ny delkursusleder for akut psykiatri/skizofreni/retspsykiatri, der afholdes i Glostrup. 
Marianne Gürtler overdrager tjansen videre til den nye delkursusleder Nina Staal.  

Psykoterapi grunduddannelsesgodkendelse:  

I det forgangne år har vi godkendt 11 ansøgninger i alt, hvoraf tre var 
forhåndsgodkendelser, hvilket er en lille øgning fra tidligere år.  

VIUs sammensætning, år 2016: 
Formand: læge Marianne Gürtler, Marianne.gyrtler@regionh.dk  
Næstformand: Meryam Javed  
H-kursusleder: Gabriele Leth 

I-kursusleder: Marianne Gürtler. 
Kursistrepræsentant 2016: Marie Kjestrup. 
Kursistrepræsentant suppleant: Karin Stounberg Munch 

Kursistrepræsentant 2015: Ulla Brit Pedersen. 
Kursistrepræsentant suppleant: Ida Karina Jøhnk 

Kursistrepræsentant 2014: Meryam Javed 

Kursistrepræsentant suppleant 2014: Sarah Madsen 

Ordinærmedlem: Cecilie Alver 
Ordinærmedlem: Jonatan Hannibal 

Med venlig hilsen 

Marianne Gürtler, formand for VIU, Brøndby, januar 2017 
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