
VIU Årsberetning 2020

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).  Da de fleste af udvalgets medlemmer fortsat er bosiddende øst 
for Storebælt er alle møde blevet afholdt fysisk i Glostrup, men med mulighed 
for deltagelse på video/skype, hvilket har fungeret fint.

Generelle udmeldinger fra H-repræsentanterne gennem året:

Som en gentagelse fra tidligere år, er der fortsat er en udfordringer over hele 
landet ift. at finde balancen mellem uddannelse og produktion/UBR.

UBR fylder og kan for en uddannelseslæge opleves som  det vigtigste 
parameter og at uddannelse dermed kommer i 2. række.  

Generelt savnes mere formaliseret undervisning rundt om i landet, flere steder
har der været et samlet fald i det faste undervisningstilbud. Men det er også 
problematisk, at når der så er arrangementer, med uddannelse i fokus, så er 
der ikke nok der deltager. Vi får det indtryk, at folk kan have for travlt til at 
prioritere det. 
Vi kan derfor kun opfodre til at de forskellige ledelser og vejledere rundt om i 
landet, har fokus på og hjælper med at støtte op om deltagelse i sådanne 
arrangementer.  

Rekruttering til I- og H-stillinger: Gennem de sidste år har vi oplevet en 
større interesse og tilslutning til I-kurserne, hvilket vi tolker i retning af, at der 



er større søgning til I-stillingerne generelt og det aktuelt er nemmere at få 
stillingerne besat. Vi har også fortsat indtryk af, at de fleste gennemføre hele 
I-stillingen. Desværre har den større søgning til I-stillingerne aktuelt ikke 
betydet øget søgning til H-stillinger.  Der er flere ubesatte forløb i hele landet.

I-kurser:  Der været mellem 28-30 personer på hvert I-kursus. Der er gode 
evalueringer. og generelt har vi indtryk af glade uddannelseslæger og at  folk 
holder ved og færdiggør I-kursus rækken. 
Der er delkursusledere til alle I-kurserne. Der manglede en underviser til 
kurset i Odense om neuropsykiatriske lidelser men det har Dorte Hulgård 
påtaget sig.  Tak for det. 
Der har været et fint samarbejde mellem os/Marianne og delkursuslederne. 
Der har været en venteliste på ca. 10 personer til hvert kursus. 
Uddannelseslægerne er naturligvis trætte af at komme på venteliste, men vi 
har heller ikke kunnet booke mere end 30 personer til hvert kursus.  Vi er i 
overvejelser om  at bede delkursuslederne om at booke større lokaler, så der 
kan være 40 personer, så vi på den måde kan mindske ventelisten. 
Marianne Gurtler påtager sig fortsat arbejdet med at være hovedkursusleder.

Vi har indstillet til bestyrelsen at I-kurserne bliver gjort obligatoriske.  De har 
nu kontakten sundhedsstyrelsen mhp at få det gjort. 
Vi har en oplevelse af, at de fleste får kurset bevilliget, og vi har et ønske om 
fortsat at sikre en sammenhæng i fht hvad vi kan forvente man er igennem og 
får tilært i sin I-stilling. 
 
H-kurser: Der har været afholdt H-kurser som planlagt i 2019 og kursus 
række for 2020 er planlagt. Overordnet skal det noteres, at der løbende 
arbejdes med justeringer og tilpasninger af H-kurserne.
Der berettes om videbegærlige kursister, der gerne vil have endnu mere 
undervisning end det de får aktuelt, så vi vil gerne lægge op til at underviserne
bruge al den undervisningstid der er til rådighed på kurserne.

Samtidig er der også rigtig mange frameldinger til kurserne, og det er meget 
uhensigtsmæssigt for planlægningen. 
Det mindes om, at det er obligatoriske kurser og man ikke kan forvente, at 
man kan blive tilbudt erstatningskurser på andre hold. Vi appellerer til, at man 
afventer ferieplanlægning til man har set H-kursusplanen, men også til at man 
lokalt har forståelse for vigtigheden af disse kurser i den daglige planlægning. 
Der planlægges at sammenlægge 2 en-dagskurser i 2020 (Tourette og 
skizofreni) til et 2- dags kursus, det medføre således, at ADHD-kurset bliver 
reduceret til 2 dage. 
Al kursus godkendelse foregår uproblematisk i logbog.net.
Ny delkursusleder for Belastningsreaktioner og PTSD - speciallæge Nanna Bork
i stedet for Anne Marie Christensen, tak til Anne Marie for indsatsen gennem 
flere år.
Vibeke Bille - velkommen tilbage til kurset affektive lidelser.

Der mangler fortsat en ny delkursusleder til det kommende nye 
psykopatologikursus 2021. Vi har et ønske om, at kan fortsætte i Region Syd.



Gabriele Leth varetager stadig opgaven som hovedkursusleder.

Psykoterapi:
Vi har lavet nye skemaer som man skal bruge, når man opgør psykoterapi, 
både teori og terapi og supervision. De kan bruges af alle - og hvis man 
udfylder dem korrekt og ud fra vejledningen, så er det meget nemmere for os 
at gøre dem op - og dermed godkende psykoterapien for den enkelte ansøger. 
Ca 1/3 af de ansøgninger vi får bliver forhåndsgodkendt og vi oplever aktuelt 
en ikke en stigning i forhånd forhåndsgodkendelser, men vi kan være i tvivl om
den enkelte ansøger ved, hvad det vil sige, at få og/eller søge om en 
forhåndsgodkendelse.  I bund og grund betyder det, at man søger om 
godkendelse før man har fået alle kompentencer i hus. Dette med en 
medsendt plan over det man mangler og så eftersende dokumentation på det 
resterende efterfølgende.
Generelt er der stadig beskrivelser af, at det kan være svært at få 
supervisionen i hus, det bliver meget personafhængig og fortsat bundet op på 
få hænder, men samtidig kan en supervisor opleve, at der er ledige pladser i 
en supervisionsgrupper, der kan være svær at få fyldt op.

Deltagelse i ansættelsessamtaler til H-stillinger: VIU bestræber sig så 
vidt muligt på at deltage i ansættelsessamtalerne til H-stillingerne i  
Uddannelsesregionerne Syd, Midt/Nord og H, men har desværre ikke været 
fuldt repræsenteret ved alle samtaler det forgangne år.  Over de sidste 
ansøgningsrunder tegner der sig desværre et billede af for få ansøgninger til 
de stillinger der bliver slået op.
Derfor kan vi kun anbefale, at man generelt rundt i de forskellige 
udannelsesregioner fortsat har fokus på rekruttering og fastholdelse.

Faglige profil og vurderingsskema til ansættelsessamtaler til H-
stillingerne: Den faglige profil og vurderingsskemaet er blevet revideret, det 
blev også nævnt i sidste årsberetning, men vi er efterhånden blevet bekendt 
med, at det er en lang proces, at få sådanne ændringer gennemført, så det 
afventer vi stadig. Den skal godkendes i regionerne og så vidt vi er orienteret 
er det stadig der den ligger.

Målbeskrivelsen: Vi har gennem hele året arbejdet på og er blevet færdige 
med en  at revidere målbeskrivelsen, både for I og H-uddanelsen. Den er nu 
opdateret, så kompetencerne svare til målbeskrivelserne fra kurserne, 
kursusnavnene, tilrettet lærings/mål metoder m.m. Der er ikke oprettet nye 
kompetencer.
Vi har sendt vores revideret udgave til BUP bestyrelse, som forhåbentlig har 
videresendt den til Sundhedsstyrrelsen, der står for den endelig godkendelse.

Samarbejde med BUP: I november blev VIU igen inviteret til fællesmøde 
med BUP.  Fremadrettet  vil vi gerne fortsætte samarbejdet med bestyrelsen, 
men kunne ønske mere tydelighed omkring dette og en klar 
forventningsafstemning forud for evt. nye møder.  



Vi har planlagt en ny møderække i år 2020 og vores fokus i 2020 vil være at 
arbejde for en større sammehæng mellem I og H-kurserne, så det fagligt 
indhold koordineres.  Dette som led i, at vi har en forventning om at I-
kurserne bliver gjort obligatoriske.
 
VIU´s sammensætning, år 2020:
Formand: Afdelingslæge Ulla Brit Pedersen
Næstformand og ordinært medlem: 1. reservelæge Meryam Javed ( barsel)
H-hovedkursusleder: overlæge Gabriele Leth
I-hovedkursusleder: overlæge Marianne Gürtler
Kursistrepræsentant 2020: afventer H-kursus start forår 2020.
Kursistrepræsentant 2019: H-læge Lasse Langhoff
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup (barsel)
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse og ordinært medlem : H-læge Ida 
Maria Overgaard
Repræsentant fra FYP: Martin Rimval

Tak til Erik Døssing, for der har været FYP repræsentant gennem de sidste år 
og velkommen til Martin Rimval, der er FYP's nye repræsentant i udvalget.

Til sidst en lille opfordring - Det opleves, at det kan være svært for 
kursistrepræsentanterne at få fri til møderne i udvalget. Vi appellerer til at de 
lokale ledelser støtter omkring kursisternes arbejde i udvalget. Vi er et lille 
udvalg, så vi er sårbare for afbud og manglende deltagelse.

Årsrapporten for 2019 er udarbejdet af  Ulla Britt Pedersen.


