
VIU Årsberetning 2017 

 

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 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 fem møder i det forgangne år (april, juni, august og november og januar). To møder 

blev holdt live og to blev holdt som delvise skypemøder. 

Situationen i landet ift. uddannelseslæger: Der er mangel på H-og I-læger over hele landet. Der er 

interesse for faget men mange holder op igen, det er svært at fastholde I-lægerne. Der er i region 

øst store udfordringer for YL med at have meget forskellige opgaver. Der er én type opgaver når 

de passer skadestuen og er i vagt og en hel anden slags opgaver når de er på deres stamafsnit. Der 

gives udtryk for at der mangler oplæring fra ældre kollegaer og at mange føler sig utrygge i 

vagterne. Der var/er fortsat stor bekymring for, at det faglige niveau af speciallæge uddannelsen 

er dalende grundet det stigende produktionskrav over hele landet.  

Der er tidligere sendt en bekymringsskrivelse fra de yngre læger via VIU til BUP-DK bestyrelse, 

klinikchefer og uddannelsesansvalige overlæger over hele landet. Der har været drøftelser med 

deltagelse af  BUP bestyrelse, uddannelsesansvarlige overlæger over hele landet, psykoterapi 



ansvarlige overlæger og VIU af flere omgange senest i september 2017. Over hele landet er der 

problemer er der store udfordringer men vi havde en god og frugtbar diskussion og udveksling af 

ideer og tiltag om uddannelse. Vi blev enige om at holde halvårlige møder af denne karakter igen.  

Rekruttering til I- og H-stillinger: 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.  

I-kurser: 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 fortsat uden problemer. Der er ny delkursusleder for akut 

psykiatri/skizofreni/retspsykiatri, der afholdes i Glostrup. Marianne Gürtler overtager igen 

opgaven fra Nina Staal-Tak for indsatsen.  

H-kurser: Der har været afholdt H-kurser som planlagt. Der har været adskillige udskiftninger af 

delkursuslederne men alle kurser har delkursusledere. Tak til afgående delkursusledere og 

velkommen til de nye.  

Psykoterapi: Der er fortsat problemer med at opfylde kravene til psykoterapi grunduddannelse 

både ift. teori, terapi sessioner og -supervision. VIU har udstedt flere forhåndsgodkendelser end 

tidligere år.  

FYP: Det er blevet besluttet at FYP deltager ved VIU møderne. Repræsentant er Erik Døssing. 

 

VIUs sammensætning, år 2018:  

Formand: læge Marianne Gürtler, Marianne.gyrtler@regionh.dk 

Næstformand og ordinært medlem: Meryam Javed  

H-kursusleder: Gabriele Leth 

I-kursusleder: Marianne Gürtler. 

Kursistrepræsentant 2018: afventer 

Kursistrepræsentant 2017: Anne Catrine Steenstrup. 

Kursistrepræsentant 2016: Karin Stounberg Munch – forladerudvalget. Tak for din deltagelse i 

vores udvalg. 

Kursistrepræsentant suppleant: Marie Kjestrup 

Ordinærmedlem: Ulla Brit Pedersen 

Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: Ulla Brit Pedersen 

Repræsentant fra FYP: Erik Døssing 

 

Årsrapporten for 2017 er udarbejdet af Marianne Gürtler 

Formand for VIU, januar 2018. 
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