
VIU møde 15.01.21 kl 11-14 
Tilstede: Ulla Pedersen, Kasper Jessen, Anne Cathrine Steenstrup, Gabriele Leth, 

Marianne Gürtler, Ida MI Klinkby, Mathilde Laursen, Lasse Langhoff, Martin K. Rimvall, 
Meryam Javed 
Mødet afholdes virtuelt på zoom .   

 
1. Valg af referent: Meryam Javed 

 
2.  Referatet fra sidst godkendes. 

 

3. Psykoterapigodkendelse ved Meryam. 
 

En ansøgning og denne godkendes.  
 

4. H-kurser v Gabriele: 

Gabriele forbliver Hovedkursusleder.  
Alle resterende kurser i 2020 blev afviklet virtuelt, hvilket er gået fint. Gabriele 

fortæller at det har haft sine udfordringer men det lykkes.  
Gabriele synes det er ærgerligt at kursisterne ikke har lavet evalueringerne 
efterfølgende. Mathilde fortæller at underviserne har haft informeret kursisterne om 

det. Gabriele ønsker at kursisterne også kan skrive en mail med svar. 
Mathilde fortæller at de virtuelle kurser har fungeret rigtig fint. Lasse synes det veksle 

ift. kvaliteten af det tekniske. De dage hvor det var 100% virtuelt var rigtig stride. De 
dage hvor man kunne møde i små grupper og have virtuel undervisning fungerede 
markant bedre da man kunne spare med ens lille gruppe. Anne Cathrine synes at et 

et-dags kursus fungere bedre end at have flere dage i træk. Mathilde synes også det 
fungerede allerbedst ved at man mødtes på de enkelte martrikler og gik på virtuelt 

sammen. Lokalerne skal dog opfylde kravene til de gældende corona-restriktioner. Vi 
må følge landets billede.  

 
5. I-kurser v Marianne, herunder de drøftelser der har været med BUP bestyrelsen  

Marianne fortæller at det har været meget udfordrende at omlægge kurserne til 

virtuelle kurser. I-kurserne er lidt uden for nr, da disse betales af BUP. Marianne 
tænker at der burde være en konsulent til teknisk support ved kurserne. BUP værger 

sig lidt ved dette. Men de tager det op. Teknisk-support-honorar, 
undervisningshonorar, underviser-underviservirtuelt-honorar tænkes umiddelbart ikke 
urimeligt at forlange.  

 
VIU bakker Mariannes forslag op om at der skal afsættes midler til at I-kurserne kan 

afholdes virtuelt. Det er afdelingerne der betaler I-lægernes kurser. Aktuelt sparer 
afdelingerne penge i form af forplejning, hotel ophold og transport, hvorfor det ikke 
ses som urimeligt at kursushonoraret stiger med fx 200 kr pr kursist eller hvad der 

giver mening ift budgettet, således at I-kurserne kan afholdes på en fornuftig måde 
virtuelt. 

 
Der er blevet afholdt et I-kursus virtuelt, og planlægges flere. Trods udfordringerne så 
holder underviserne ved. Helene Grøning, sagt op som delkursusleder for kursus 1 og 

Sophia Nikolajsen træder til i stedet for.  
Marianne har heller ikke modtaget mange evalueringer.  

 



6. Nyt fra regioner - herunder fra kursisterne og ansættelsesrunder m.m 
BUP-arrangement, 26 marts og 7 maj 21, 2 x 2 timer, kl 14-16, virtuel uddannelses 

workshop. Deltagelse af yngrelæger er godkendt af alle klinikchefer. Ida vil sende info 
ud.  
Hoveduddannelsessamtaler: Region SYD, 3 ud af 4 stillinger besat til Region NORD 5 

ud af 6 stillinger besat, region ØST 4 ud af 8 stillinger besat. Region ØST laver 
genopslag på 3 forløb, 1 af dem overgår til et andet speciale.  

Region Øst –  
Kapser – Prøver at indfører undervisning i hverdagen. Ellers fylder coronatilstanden. 
Hillerøds uddannelsesansvarlige overlæge vil fysisk sidde på glostrup, det samme med 

psykoterapiansvarlige overlæge. Den siddende uddannelsesansvarlige overlæge i 
glostrup går af 1.3.21. Det vides ikke hvem der træder til.  

Region Sjælland, Martin fortæller at vagtlaget aktuelt er presset, særligt ift. dårlige 
patienter. De vagtbagerne læger føler sig ikke godt klædt på til vagterne. De yngre 
læger har peget på hvordan det gøres i glostrup, med at være knyttet et akut 

døgnafsnit i I-stilling.  
Region Midt – Ulla, fortæller at de generelt er udfordret ift at få læger til. Forvagtslag 

der er presset ift. corona og gravide der ikke kunne kommer i vagt osv.  
Region Nord – Tidl. har man mødtes en gang ugentlig hvor yngre læger mødtes til 
undervisning hvor de yngre læger har stået med dette. Der vil fremover komme en 

speciallæge hver 14 dag, som vil stå for denne og inspirere. 
 

7. Vores kommentarer til Curriculum Framework Draft 2020 fra UEMS-CAP jvf 
videresendt mail fra bestyrelsen. Underudvalg: Kasper, Ida, Martin, Anne Cathrine, 
Lasse – fælles svar sammen med FYP. 

 
8. Målbeskrivelsen – VIU kigger på kommentarerne fra BUP. Der laves justeringer og 

håber at målbeskrivelsen kan indsendes efter den endelige godkendelse fra BUP. 
 

9. Årshjul, herunder konstituering, planlægning af møder, hvad vil vi arbejde med i 2021, 
hvem deltager i ansættelsessamtaler, deltager i  m.m.  
 

Udvalgets sammensætning: 
Formand: Speciallæge Ulla Britt Pedersen, ullapede@rm.dk 

Næstformand og ordinær medlem: 1. reservelæge Meryam Javed 
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup 
Ordinærmedlem: Reservelæge Ida Maria Ingeholm Klinkby 

Ordinærmedlem: H-læge Lasse Langhoff 
H-kursusleder: Overlæge Gabriele Leth 

I-kursusleder: Overlæge Marianne Gürtler 
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (suppleant Mathilde Laursen) 
Kursistrepræsentant 2021: H-læge, forventes udvalgt efter H-kursus 2021 start. 

Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 
 

Repræsentanter fra VIU i hoveduddannelses ansættelsessamtaler: 
Region Midt - Nord: Ulla. 
Region Syd: Ulla.  

Region Øst: Meryam. 
Lasse ønsker at være suppleant. 

 

mailto:ullapede@rm.dk


Årshjulet: 
16.04.21, kl 11-14, virtuelt møde. 

18.06.21, kl 11-14, fysisk møde, Roskilde, Marianne booker rum. 
20.08.21, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Glostrup, Gabriele booker rum. 
19.11.21, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Roskilde, Marianne booker rum.  

21.01.22, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Gabriele booker rum.  
 

10. Årsberetning. Ulla vil lave et udkast vi kan se igennem. Der holdes formentlig ikke 
årsmøde, men så kan årsberetningen komme på bups hjemmeside.  
 

11. Enkeltstående særaftale, ift. godkendelse af supervision af yngre læger af en ikke-
endnu-færdig specialist i psykoterapi. Ut. skriver til den pågældende supervisor om 

hvornår det forventes at vedkommende er færdig uddannet, således dispensationen 
kan gives frem til dette.  
 

Meryam Javed, næstformand. 


