
 
VIU Årsberetning 2018 
 
Videreuddannelses 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 mhp. 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 fem møder i det forgangne år (januar, april, juni, august og november). Alle 
møderne blev afholdt live og vi havde kontakt til nogle af VIU´s medlemmer undervejs. Det 
fungerede fint.  
 
Generelle udmeldinger fra H-repræsentanterne gennem året: Der er udfordringer over 
hele landet ift. at finde balancen mellem uddannelse og produktion.  
Der er stort produktions pres, som bevirker, at det er svært for de YL at finde tid til at den 
fornødne supervision til det daglige arbejde og ikke mindst til at få tid til at finde terapi 
patienter, supervisorer og tid til supervision.  
Ved implementeringen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og Sjælland er H-
lægerne blevet taget ud som superbrugere, hvilket har bevirket, at der er taget tid fra det 
daglige arbejde. 

I Region Midt har der været organisatoriske ændringer, herunder udflytning til Skejby, 
hvilket har og fortsat giver store udfordringer.  Både i den akutte og ambulante del af 
specialet. Det opleves, at der bruges uhensigtsmæssigt meget tid på ikke lægefaglig ting, 
og at hverdagen bliver organiseret ud fra primært driftshensyn, hvilket belaster og presser 
den daglige aktivitet og dermed også uddannelsen og tiden til uddannelsesaktiviteter.  
 
Der er generel bekymring fra de YL´s side om kvaliteten af speciallægeuddannelsen, da 
der er fare for at uddannelsen udvandes. 
 
De YL er generelt glad for vores speciale det kan man se på den tilslutning til specialet der 
er sket det sidste års tid.  



 
Rekruttering til I- og H-stillinger: Der har været større interesse for vores speciale. Der 
er mange nye I-læger, og det virker som om mange gør deres I-stillinger færdige. Der er 
også flere H-stillinger der er besat og der skulle sågar oprettes et yderligere forløb. Det er 
rigtig glædeligt, at der er større tilslutning til specialet.  
 
I-kurser: Der har været stor tilslutning til I-kurserne, ca. 25 kursister ved hvert kursus.  De 
YL er meget glade for undervisningen, og der er generelt meget gode evalueringer. Kursus 
afgifterne opkræves fortsat uden problemer. Der er planlagt ny kursusrække for foråret 
2019.  Der har været ændring af delkursuslederne for ADHD og affektive lidelser. Derfor 
tak for samarbejdet til Christine Ebbesen fra Risskov og Dorthe Pedersen fra Odense.  
Velkommen til Nicolas Schnell fra Risskov nu Skejby der vil stå for kurset omkring de 
affektive lidelser. Vi håber på et godt samarbejde. I skrivende stund mangler vi en 
delkursusleder fra Region Syddanmark, der vil tage sig af de neuroaffektive sindslidelser. 
 
Faglige profil og vurderingsskema til ansættelsessamtaler til H-stillingerne: Den 
faglige profil og vurderingsskemaet er blevet revurderet.  
 
Deltagelse i ansættelsessamtaler til H-stillinger: VIU har deltaget i de to 
ansættelsesrunder. 
 
H-kurser: Der har været afholdt H-kurser som planlagt. Der har været nogle udskiftninger 
af delkursuslederne men alle kurser er afholdt. Tak til afgående delkursusledere og 
velkommen til de nye. Kursisterne har været tilfredse med kurserne. Der er planlagt en ny 
kursusrække. 
 
Vi arbejder fortsat med at få målbeskrivelsen ændret, så den passer til de aktuelle kurser. 
Vi har justeret nogle H-kurser, så de passer til det aktuelle indhold. Vi er ved at forberede 
en mere omfattende revision af målbeskrivelsen, som vi vil arbejde på i foråret 2019. Dette 
er en længere proces, da BUP bestyrelse og Sundhedsstyrelsen skal indvolveres. 
 
Psykoterapi:  
De YL har fortsat travl med at få deres psykoterapi kompetencer i hus, det er svært at få 
nok terapi og supervision. Det virker som om, at teoridelen er dækket.  
 
Ift. Grundkursus i psykoterapi har vi modtaget 19 ansøgninger, hvor 10 ansøgninger blev 
godkendt med det samme men 7 blev forhåndsgodkendt og 2 manglede informationer. Det 
betyder, 7 læger (37 %) ikke var helt færdige med deres psykoterapi, da de sendte deres 
ansøgninger ind som speciallæger. Det er en øgning ift. de tidligere år. Det, folk mangler 
er oftest færdiggørelse af terapi forløb og supervision. 
Generelt er der er mangel på supervisorer over hele landet, men det veksler lidt ift. Hvilke 
kompetencer, der er tilstede på de forskellige matrikler.  
 
På sigt vil der i BU være store problemer med at få nok supervisorer i de tre retninger, da 
mange af de erfarne læger og psykologer går på pension. VIU har et indtryk af, at  
psykoterapien igennem de seneste år har været nedprioriteret, og vi er bekymret for denne 
udvikling. Derudover skal det siges, at der flere steder er lokale initiativer som forsøger at 
ændre denne udvikling, hvilket jo er glædeligt. 



 
Samarbejde med BUP: Der blev den 16. november 2018 afholdt et fællesmøde med 
BUP, udvalgsformænd og uddannelses ansvarlige overlæger fra hele landet, hvor der blev 
diskuteret uddannelse både her i landet og i Europa. Se referat for nærmere information 
på BU.dk 
 
Vi har planlagt en ny møderække i år 2019- referat fra VIU møde fra den 25.1.19 
 
VIU´s sammensætning, år 2019:  
Formand: Afdelingslæge Ulla Brit Pedersen  
Næstformand og ordinært medlem: 1. reservelæge Meryam Javed  
H-hovedkursusleder: overlæge Gabriele Leth  
I-hovedkursusleder: overlæge Marianne Gürtler 
Kursistrepræsentant 2019: afventer 1. H-kursus i april måned 
Kursistrepræsentant 2018: H-læge Ida Maria Overgaard 
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup 
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: H-læge Ida Maria Overgaard  
Repræsentant fra FYP: Erik Døssing  
 
Årsrapporten for 2018 er udarbejdet af Marianne Gürtler, afgående formand for VIU, 
15.februar, 2019. 


