
 

 

VIU årsberetning 2015 
 
Der har været afholdt 5 ordinære møder (jan,maj,juli,sept,nov) og et ekstraordinært i januar 2016 .  

Målbeskrivelsen 2014 er endeligt godkendt af VIU ift. justeringer sendt til SST. 

Udvalget har godkendt psykoterapigrundkursus for kommende speciallæger. 

H-kurser og I kursus er evalueret og planlagt forår 2016. 

Herudoverplanlægges i 2016/2017 afholdelse af en dagskonference for alle delkursuslederne ved I- og H-
kurserne. 

Opstart af Elektronisk logbog. 

Ved alle møder har der været diskussion og bekymringer om yngre lægers uddannelsesmiljø, som opleves, 
stadig mere presset.  

Igennem året er der bl.a. beskrevet utilfredshed med: stadigt stigende produktionspres,manglende special-
læger (til vejledning m.m.), fællesvagter (med voksen psykiatrien) der tager tid fra kerneområdet, mang-
lende mulighed for at få tilstrækkeligt antal timer i psykoterapi-teori og problemer med at få tilstrækkelig 
supervision.  

Uddannelsesmiljøet over hele landet lider under det stadigt stigende produktionspres. Denne bekymrende 
udvikling er fortsat og forværret fra sidste år. Udviklingen har et omfang der er særdeles bekymrende. De 
yngre læger under speciallæge uddannelsen oplever en markant forringelse af deres uddannelses mulighe-
der.  

Der har været markant vigende ansøgere til specialet. 

Det stigende produktionspres har også medført vanskeligheder med fremmøde blandt VIU’s medlemmer. 
Der har derfor været afholdt enkelte møder over Skype, hvilket ikke har fungeret optimalt, men vurderes 
kan bruges enkelte gange. 

Grundet ovennævnte udvikling, der er fortsat og tiltaget, fra sidste år har VIU fundet det nødvendigt at 
rette en ekstaordinær bekymringsskrivelse til ledende overlæger (klinikchefer), uddannelses ansvarlige 
overlæger og BUP. Samt indkaldelse af uddannelses ansvarlige overlæger til møde den møde d. 15/4-2016 
kl 12.30-13.30. 

Afslutningsvis har Anne Marie Christensen trukket sig som hovedkursusleder efter en stor og prisværdig 
indsats. Vi siger STOR TAK til Anne Marie for al det gode arbejde som hovedkursusleder.  

Formand Jonatan Hannibal på vegne af VIU. 

 

Udvalgets sammensætning 2016: 

Formand: afdelingslæge Jonatan Hannibal (Næstved) 

Næstformand: læge Meryam Javed (Roskilde)  

Hovedkursusleder I-kurser: afdelingslæge Marianne Gürtler (Glostrup) 

Hovedkursusleder H-kurser: Ubesat efter Anne Marie Christensen (Glostrup) 

Kursistrepræsentant hold 2013: orlov læge Julia Bech-Azeddine (Hillerød) 

Kursistrepræsentant hold 2014: læge Meryam Javed (Roskilde) og læge Sarah Madsen (Glostrup) 

Ordinært medlem: læge Ulla Britt Pedersen (Århus) 

Ordinært medlem: afdelingslæge Cecilie Alver (Århus) 



 

 

 


