VIU Årsberetning for 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 Ikurserne. 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 børneog 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 møder
er blevet holdt virtuelt grundet covid-19 situationen.
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 driften. Det kan være svært bl.a. at nå at have fokus på bl.a.
terapien i uddannelsen.
Rundt om i landet føler yngre læger sig presset, ofte i en sådan grad at det man selv aflyser
mødefora med bl.a. uddannelsesfokus eller afsnit afviser uddannelseslægers deltagelse i
mødeaktiviteter.
Desuden har de yngre læger givet udtryk for manglende motivation for videre karriere i BU
psykiatri, når de ikke har mulighed for at dygtiggøre sig i specialet ved fx kurser.
Der er bekymring i VIU for hvorvidt kvaliteten af uddannelsen kan være
forklaringen på færre ansøger til specialet i ansættelsesrunderne til hoveduddannelse gennem
de sidste år.
Rekruttering til I- og H-stillinger:
Som de sidste år ser vi generelt en god søgning til I stillinger over hele landet og dermed også Ikurserne. Der er stadig en fornemmelse af, at flere end tidligere gennemføre hele stillingen.
Som sidst kan vi fortsat se, at den større søgning til I-stillingerne aktuelt ikke betydet øget
søgning til H-stillinger. Der har igen ved begge ansættelsesrunder i 2020 været flere ubesatte
forløb i hele landet.
I-kurser:
Forårskurserne blev aflyst pga. corona. Generelt beskrives et højt fagligt niveau ved kurserne
og positiv feedback fra kursisterne.
Der har været et løbende arbejde i fht at få kurserne arrangeret og i fm en pludselig overgang
til virtuelle kurser har der været mange forhold der skulle afklares i den forbindelse. Der har
været løbende dialog med bestyrelsen, da selskabet formelt er afholder af kurserne.

Kurserne i efteråret blev afholdt virtuelt.
.
Marianne Gurtler påtager sig fortsat arbejdet med at være hovedkursusleder frem til august
2021. Derefter søges en ny til at overtage.
Tusind tak Marianne for den mangeårig indsats i VIU, både som tidligere formand og som
hovedkursusleder for I-kurserne.
H-kurser:
Året har været præget af, at der har har været mange aflysninger pga corona. Kurserne har
ikke kunne gennemføres i foråret. Der blev planlagt til erstatningskurser i efteråret, men de
fysiske kurser er igen aflyst pga. ny corona bølge. Derfor blev kurserne planlagt virtuelt.
Generelt er der god evaluering af H-kurserne fra kursisterne, men noget af diskussionsdelen og
sparring med hinanden går tabt når det er virtuelt. Også selv man prøver at samles flere på
færre matrikler. Ligeledes den sociale del i fht at møde kollegaer på tværs af landet mangler.
Kiddie-sads kursets anden dag udgår fra 2021. Det sidste blev afholdt i december 2020.
Kursusdagen bliver i stedet erstattet af en ekstra dag i psykofarmakologi, som bliver udvidet
med en antidepressiva del og almen psykofarmakologi.
Det er vigtigt regioner er opmærksomme på at samratingsdelen fremover falder ud og nu skal
varetages regionalt.
Niels Bilenberg har ønsket at stoppe som delkursusleder for det nye psykopatologikursus fra
2021, det er Thorsten Schumann og Rikke Wesselhøft, også fra Region Syd, der overtager. Tak
til Niels for mangeårig indsats.
Martin Hansen har ligeledes ovetaget rolle som delkursusleder i kurset Skizofreni efter Jakob
Paludan. Også tak til Jakob.
Gabriele Leth varetager stadig opgaven som hovedkursusleder.
Psykoterapi:
I store træk fungere ansøgningsprocessen og skemaer bliver oftest udfyldt korrekt.
Der er stadig ansøgninger der bliver forhåndsgodkendt, men 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 kompetencer 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.
Der ses en vis opfindsomhed i fht at få supervisionen godkendt og vi skal fra VIU minde
om, at man ikke kan sidde i en supervisionsgruppe uden at have aktive egne forløb.
Vi har i VIU givet dispensation til at en endnu ikke færdiguddannet specialist i psykoterapi over
en bestemt periode må supervisere yngre læger under grunduddannelsen, da der mangler
supervisorer i en bestemt region. Vi ser det som en uheldig udvikling og anbefaler som
tidligere, at der er stort fokus på at uddanne nok supervisorer i enkelte regioner.
Vi har haft et ønske om at overtage godkendelse af psykoterapidelen i logbogen, så det ikke er
den enkelte vejleder, der skal stå for det, men at vi kan gøre det direkte i logbogen samtidig
med at vi godkender ansøgningen.
Deltagelse i ansættelsessamtaler til H-stillinger:
VIU bestræber sig så vidt muligt på at deltage i ansættelsessamtalerne til H-stillingerne i
uddannelsesregioner Syd, Midt/Nord og H.

Grundet covid-19 situationen har der været afholdt samtaler, hvor det er foregået med en
blanding af fysiske fremmøde og virtuelt. Det har både være medlemmerne af
ansættelsesudvalgt, men også ansøgere som deltager på skærm.
Overordnet set er det oplevelsen at denne model har kunne fungere, om end ikke optimalt, og
det var været ekstra udfordrende i de tilfælde, hvor både medlemmer og ansøgere har været
på skærm. Og som nævnt ovenfor og sidste år kan vi fortsat se, at der ved de sidste
ansøgningsrunder tegner der sig et billede af, at der desværre er for få ansøgninger til de
stillinger der bliver slået op.
Derfor kan vi kun fortsat anbefale, at man generelt rundt om i de forskellige
uddannelsesregioner fortsat har fokus på rekruttering og fastholdelse.
Faglige profil og vurderingsskema til ansættelsessamtaler til H-stillingerne:
Nedenstående er copy-paste fra sidste årsberetning. Trods adskillige rykkere har vi ikke indtryk
af det kommer videre, hvilket er meget utilfredsstillende.
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:
Målbeskrivelsen blev allerede i slutningen af 2019 færdig revideret fra VIU, men siden gik
processen i stå, men i sidste halvdel af 2020 og ind i 2021 blev bestyrelsen færdige med deres
kommentarer og VIU har fået den endelig tilrettet, den er sendt til Sundhedsstyrelsen, der dog
har oplyst, at vi kan forvente en forsinket proces, også her grundet covid-19, således afventes
fortsat Sundhedsstyrelsen for endelig godkendelsen. Det haster noget med godkendelsen, og
få ændringerne indført i logbog.net, da H-kursusrækken allerede er ændret.
Samarbejde med BUP: I og H kursuslederne har haft en del dialog med bestyrelsen gennem
2020, særligt grundet covid-19 situationen og afholdelsen af kurserne, der pludselig skulle
konverteres til virtuelle møder. Der har været dialog med bestyrelsen i fht at vi fra VIU opfordre
til støtte til online support under kurserne for at de kan fungere bedst muligt. Det har været en
stor opgave at få et helt nyt setup omkring kurserne etableres. Der har ved I-kurserne været
usikker om, hvilket kompetencer hovedkursusleder har haft i fht dette, da det er selskabet der
står som arrangør.
Der har f.eks været ønsket afklaring i fht hvilke platforme bruger man til virtuel undervisning,
betaler BUP for en fælles adgang eller er det de enkelte delkursusleder, der bestemmer ( er det
sikkert nok ?), hvad man skal bruge, kurserne er billigere pga mindre forplejning, kan man
f.eks. bruge noget af budgettet på online hjælp under kurset (holde øje med chatfunktion,
break-out-rooms) ? Det har været mere tidkrævende for underviserne end vanligt, skal der
fremadrettet også være mulighed for virtuel adgang til kurserne ?
Vi kunne i VIU godt tænke os en tydelighed i fht hvilke beslutningskompetencer der er hos os
og/eller skal omkring bestyrelsen.
VIU har ad et par omgange deltaget i møder med BUP bestyrelsen i 2020, blandt andet i fh.t
målbeskrivelsen og omkring kurserne.
Der er planlagt en ny møderække i 2021, hvor vi håber at kunne begynde at møde fysisk igen
og få drøftet visioner og arbejdspunkter for VIU det kommende år.
VIU´s sammensætning, år 2021:
Formand: Afdelingslæge Ulla Brit Pedersen
Næstformand og ordinært medlem: 1. reservelæge Meryam Javed
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