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VIU Årsberetning for 2021 

 

Videreuddannelses udvalgets formål:  

1. Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen i børne-og 

ungdomspsykiatri.  

2. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi for læger i børne-og 

ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.  

3. Udvalget planlægger sammen med I-hovedkursuslederen de emner der skal behandles i I-

kurserne. Udvalget foretager løbende evalueringer af de enkelte delkurser.  

4. Udvalget planlægger – sammen med hovedkursuslederen for H-kursus de emner, som skal 

behandles i det teoretiske speciallægekursus. Udvalget foretager løbende evaluering af 

kursernes form og indhold mhp. eventuelle ændringer.  

5. Repræsentant fra VIU deltager i ansættelsesudvalget til H-stillinger over hele landet, som 

repræsentant af BUP-DK. Denne fungerer som specialeudpeget speciallæge til 

ansættelsesudvalget.  

6. VIU skal sædvanligvis høres og give udtalelse til bestyrelsen vedr. spørgsmål fra 

Sundhedsstyrelsen og andre instanser angående speciallægeuddannelsen i børne- og 

ungdomspsykiatri.  

7. 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, oktober og november). Møderne er 

afholdt primært virtuelt og enkelte gange i kombination med fremmøde og virtuelt møde.  

Generelle udmeldinger fra H-repræsentanterne gennem året:  

Det gennemgående for yngre læge, også for dette år, har været udfordringen med at finde 

balancen i kravene fra uddannelsen og driften. Der er særlige udfordringer med at sikre 

grunduddannelsen i psykoterapi pga. manglende supervisorer, i nogen regioner mere end andre. 

Der er bekymring for forringelse af kvaliteten af diagnostiske interviews, idet der ikke altid er 

formaliseret samrating, fx af KSADS eller PSE. Det opleves svært at få alle delelementerne i 

uddannelsen til at gå op i forhold til driftskravet. Denne udfordring er yderligere vanskeliggjort af 

COVID-følgerne og det større henvisningspres der opleves rundt omkring i landet. De yngre læger 

kan opleve sig så presset at de enten føler sig nødsaget til at fravælge mødefora med bl.a. 

uddannelsesfokus mm, eller at de pålægges det af afsnitsledelsen.  

VIU er fortsat bekymret for om kvaliteten af uddannelsen, samt den mulige manglende 

supervision af yngre læger i forhold til at bære at være læge i vores fag, kan være en af årsagerne 

til rekrutteringsvanskelighederne til vores speciale.  
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Rekruttering til I- og H-stillinger:  

Året igennem har der landet over været vanskeligheder i forhold til rekruttering til både I- og H-

stillinger. Udfordringerne er større i nogle regioner frem for andre. Men ens er at man ikke har 

kunnet besætte alle stillinger. Særligt har der ikke været ansøgninger til H-stillingerne i region SYD, 

hverken forår 2021 eller efterår 2021. Region Nord har der været ansat yngre læger i H-stillinger, 

dog i færre antal stillinger end opslået. I region Øst, har der været udfordringer forår 2021, sådan 

at nogle forløb udgik efter gentagne genopslag, men efterår 2021 har der været flere ansøger end 

stillinger. Vi var derfor heldige at kunne opsætte to ekstra forløb i region ØST.  

Deltagelse i ansættelsessamtaler til H-stillinger:  

VIU har deltaget i ansættelsessamtalerne landet over. Grundet COVID-situationen har samtalerne 

været afholdt med fysisk fremmøde i kombination med virtuelt møde (både som 

ansættelsesudvalgsmedlem men også som ansøger). Virtuelle møder giver deres udfordringer, 

men der er i ansættelsesudvalget truffet en beslutning om at prioritere samtalerne fremfor at 

disse blev aflyst. Vi håber det næste år ser lysere ud i forhold til COVID-restriktioner og 

udfordringer.  

Fagligt profil og vurderingsskema til ansættelsessamtaler til H-stillingerne:  

Den reviderede faglige profil er fortsat ikke blevet endelig godkendt. Vi er i VIU i tvivl om hvor 

stopklodsen ligger. Vi har til hensigt at vi i det kommende år vurderer både om revideringen af den 

faglige profil fra 2019, fortsat er gældende og hvordan den kan godkendes.  

Målbeskrivelsen:  

Arbejdet med den revideret målbeskrivelse har været et langt og sejt træk. Efter et intensivt 

arbejde i VIU og via tæt sparring med BUP-bestyrelsen synes vi nu at vi har en solid 

gennemarbejdet målbeskrivelse, der forhåbentlig sikrer os kompetente speciallæger i fremtiden. 

Aktuelt er vi i dialog med kontaktpersonen i sundhedsstyrelsen (SST) for at sætte de sidste 

kommentarer ind. Vi håber og krydser fingre for at målbeskrivelsen endelig godkendes i 

indeværende år. Så snart denne er godkendt ønskes at logbog.net opdateres relevant.  

Psykoterapi:  

Vi har efterhånden god erfaring med at ansøgningsprocessen til godkendelse af grunduddannelse 

af psykoterapi fungerer efter hensigten. Der har været blandede godkendelser også i det 

forgangne år med både forhåndsgodkendelser og endelige godkendte ansøgninger.  

Generelt beskriver de yngre læger fortsat udfordringer med at få den nødvendige supervision, 

særligt den individuelle supervision, da denne er personafhængig og aktuelt kun ydes af få 

personer.  I nogle regioner er der så stor mangel på supervisorer at der er sendt en 

bekymringsskrivelse til formand for BUP, formand for psykoterapiudvalget og formand for VIU. 

VIU opfordrer derfor fortsat til at man landet over har større fokus på at uddanne supervisorer i de 

forskellige retninger, således at de yngre lægers psykoterapiuddannelse kan sikres, udover det 
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formål at vores specialister og supervisorer jo selvfølgelig er guld værd i behandlingen af vores 

patienter.   

Vi har ikke kunnet få mulighed for i VIU at godkende psykoterapikompetencen i logbog.net 

direkte, pga. tekniske udfordringer. Derfor skal kompetencen i logbogen fortsat godkendes af den 

enkeltes hovedvejleder når godkendelsen fra VIU er i hus.  

I-kurser:  

Anne Cathrine Bregner Steenstrup har overtaget hovedkursusleder funktionen for I-kurser fra 

Marianne Gürtler. Vi takker Marianne for hendes mange år i VIU og som hovedkursusleder.  

De planlagte I-kurser er alle blevet afholdt i det forgangne år. I den seneste række af kurser har 

det været muligt med fysisk fremmøde. Grundet udfordringer med at finde tilstrækkelige store 

lokaler under de forsatte COVID-restriktioner i forhold til antal personer i specifikke lokaler kan 

hybridkurser med delt virtuel og fysiskfremmøde forsat blive en mulighed. De virtuelle kurser 

udfordrer den faglige sparring mellem kursisterne, vanskeliggøre fornemmelse af fællesskab og 

mulighed for aktiv deltagelse ved kurserne. I VIU er der enighed om at kurserne i fremtiden 

tilbydes som fysiske kurser frem for virtuelle når muligt for diverse generelle restriktioner.   

VIU har besluttet at ved tilmelding til I-kurserne, er man tilmeldt en samlet række. Ved fravær skal 

den uddannelsessøgende læge fremover bede om en aktiv tilmelding til det manglende kursus. De 

vil ikke fremover automatisk blive sat på en kursus. Dette er påtænkt for at sikre pladser på hele 

kursusrækken til de aktuelle I-læger.    

Delkursusleder der afgår, tak til: Ditte Roth Hulgaard 

Delkursusleder der træder til: Jette Asmussen  

H-kurser:  

H-kurserne er alle afholdt i det forgangne år. De har også været både virtuelle og med en hybrid 

kombination, både med fysisk fremmøde og rent virtuelt, samt en kombination af at 

uddannelsessøgende læger er mødtes fysisk på deres respektive matrikler og tilgået kurset 

virtuelt. Der beskrives samme vanskeligheder ved virtuelle kurser som beskrevet tidligere, særligt 

oplevelse af begrænset faglig sparring og vanskeligheder ved at kunne deltage aktivt. Vi vil igen i 

det kommende år bestræbe os på at kurserne bliver med fysisk fremmøde frem for virtuelle.  

Både for I- og H-kurser er det gældende at de uddannelsessøgende læger ikke har været særlig 

gode til at udfylde evalueringer. Vi vil fra VIU opfordre de yngre læger til at gøre dette fremover, 

da det er vores mulighed for at justere for de udfordringer der kan være ved kurserne både i 

forhold til indhold, men også i forhold til det praktiske.  

Delkursus leder der afgår og tak til: 

1. Vibeke Høgh Bille (affektive lidelser) 

2. Søren Dalsgaard (ADHD og psykofarmakologi 2) 

3. Thorsten Schumann (Teoretisk kursus psykopatologi) 
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Delkursusleder der træder til: 

1. Rikke Wesselhøft (affektive lidelser) 

2. Stine Randing (ADHD/ Psykofarmakologi 2) 

3. Shelagh Powell (ADHD/ Psykofarmakologi 2) 

Særlig tak til alle delkursulederne: 

En stort tak til alle delkursuslederne, både for I- og H-kurserne, som fortsætter med at levere 

undervisning i topklasse til vores uddannelseslæger, også i tider hvor Corona spænder ben for alt 

det vi ”plejer”. Det er et stort ekstraarbejde, som er værdsat både af de uddannelsessøgende og 

VIU. 

Samarbejde med BUP:  

Vi har i dette år haft deltaget ved enkelte møder med BUP-bestyrelsen, hvilket har været enormt 

brugbart, særligt i forhold til arbejdet med målbeskrivelsen. Vores erfaring i VIU er at samarbejdet 

med BUP-bestyrelsen er stærkest når der er en udpeget person fra bestyrelsen som vi særligt kan 

kontakte ved en given problematik. Vi håber og ønsker fortsat at kunne styrke vores samarbejde. 

Vi har både i BUP-bestyrelse og VIU aktuelt en stor erfaring med at udarbejde revidering af 

målbeskrivelsen som gerne vil tage videre med i fremtiden, således at arbejdsgangene kan lettes 

ved næste revision når den engang skal udføres.  

Vi vil sige tak til BUP-bestyrelsen at vi har kunnet stå sammen og sikre grunduddannelsen i 

psykoterapi ved denne revision, da SST har udfordret os noget på denne.  

Opfordring til alle: 

VIU er et vigtigt udvalg, med ansvar for at sikre den teoretiske uddannelse af vores kommende 

speciallæger. Nogle af vores medlemmer oplever at det er vanskeligt at få lov til at deltage i vores 

møder. Vi appellerer til, at de lokale ledelser støtter op om medlemmernes arbejde i udvalget. Vi 

er et lille udvalg, så vi er sårbare for afbud og manglende deltagelse.  

Aktuelt er alle medlemmer i VIU fra region ØST. Der starter en ny hold kursister i 2022, hvor vores 

opfordring er at de yngre læger finder en repræsentant der tilhører region Nord eller Syd. Hvis vi 

er så heldige at der sidder en ældre H-læge eller yngre speciallæge fra region Nord eller SYD, der 

kunne tænke sig at sidde i VIU som ordinært medlem, vil det selvfølgelig glæde os. Vores store 

ønske er at vi har repræsentanter fra alle regioner.  

 

Til sidst, vil vi takke vores afgående forperson Ulla Pedersen for hendes arbejde i 

VIU igennem mange år.  

 

Der er planlagt en ny møderække i 2022, hvor vi håber at kunne begynde at møde fysisk igen og få 

drøftet visioner og arbejdspunkter for VIU det kommende år.  
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VIU´s sammensætning, år 2022:  

Forperson: Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dk 

Sekretær: foreløbig, 1. reservelæge, Meryam Javed 

H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth 

I-kursusleder: afdelingslæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup 

Kursistrepræsentant 2022: Afventer repræsentant 

Kursistrepræsentant 2021: H-læge Nikoline Birkelund (Katrine Spang suppleant) 

Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant) – frem til dette års 

kursister starter 

Ordinært medlem 1: 1. reservelæge, læge Ida Maria Ingeholm Klinkby 

Ordinært medlem 2: Reservelæge, Kasper Jessen 

Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: 1. reservelæge Lasse Langhoff 

Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 

Årsberetningen er udarbejdet af Meryam Javed, forperson for VIU, februar 2022. 

 

 

 


