
Referat VIU møde Dato 18.11.22 kl 9.00-14.00. 

Sted: Bispebjerg, Lokale 2B.  

Inviteret: Gabriele Leth, Anne-Cathrine Bregner Steenstrup, Ida Maria Ingeholm Klinkby, 

Katrine Spang, Cecilie Maria Frejstrup Maibing, Nikoline Birkelund, Claudia, Kasper Jessen, 

Meryam Javed, Mathilde Fram Laursen 

Til stede: Cecilie, Gabriele og Ida 

Med online: Anne Cathrine og Mathilde (i dele af mødet) 

1. Valg af referent: Ida  

2. Godkendelse af referat fra sidste møde. Godkendt 

3. Nyt fra regionerne  

a. Hovedstaden: Der er begyndt at komme bedre tilslutning til lægemøder 

blandt både uddannelseslæger og speciallæger. Der er fortsat mangel på 

uddannelseslæger i Glostrup. Der kommer til at mangle en UAO i den 

ambulante afdeling. Nogle ambulatorier mangler uddannelseslæger. Det er 

spændende med øgning af det ambulante hus, der skal være 50 ekstra 

medarbejdere i regionen.  

b. Sjælland: Der er kommet akutrul oppe at køre, så I-lægerne dækker vagterne 

fra mandag til fredag. Der er blevet varslet, at forvagterne skal dække 

voksenafdelingerne, hvis de kaldes ud til dobbeltindlæggelser. TR er på 

sagen.  

c. Nord: Der er meldt ud, at der er ny ledelsesstruktur. Der mangler fortsat 

speciallæger. Der er flere H4-læger, der er færdige i starten af januar og de 

håber på, at de bliver i regionen. Status er stadig meget travlt og 

personalemangel. Uddannelsesstillingerne er besat. Der mangler supervisorer 

til terapisupervision. Der bliver købt supervisorer udefra.  

4. Ansættelsesrunderne  

a. Carina Gammelmark sidder som FYP-repræsentant, så der mangler en VIU 

repræsentant i Nord. Mathilde vil gå videre ift. At tage pladsen her.  

b. Selve ansættelsesrunderne foregår i december. Nyt fra dette til 

februarmødet.  

5.  I-kurserne 

a. Der er udfordringer med at finde lokaler og datoer for 2023. Skejby har kun 

plads til 25 deltagere, hvilket sætter et max på hele holdet. Der er forsøgt at 

finde andre lokaler uden held. AC har talt med Sophia ift. At få CAPS med i 

undervisningen på hendes kursus. Det har dog været et ønske om generalist. 

Vi vil ikke forringe vores H-kurser men at udvande dem fordi afdelingerne 

ikke vil give et K-SADS/PSE kurset.  

b. Karen Wolff fra B395 BUC Hillerød er blevet ny sekretær for I-kurserne.  

6. H-kurserne  

a. De kører godt. Der er generelt gode evalueringer. PD har tilbudt sig som 

underviser i tilknytningsteori.  



b. Der er desværre tendens til, at folk går før tid. Cecilie skriver til sit hold og 

minder om, hvor forstyrrende det er og minder om, at afbud skal gå til både 

delkursusleder og hovedkursusleder.  

c. Stadig minde om at læse udsendt materiale, men også minde om, at  

d. Jonathan er afskediget fra 2024. Han er blevet bedt om, at 2023 er hans 

sidste gang, hvor Jimmi Badewey skal deltage som føl og fra 2024 overtager 

Jimmi kurset. Der er dog intet hørt fra Jonathan siden han har fået denne 

besked. Carsten Hjorthøj (forskningsleder, seniorlektor ved PCK ift. Stoffers 

påvirkning af hjernen) 

7. Psykoterapigodkendelse  

a. Der er tre godkendte ansøgninger (en endelig fra sidst og to nye). Der er fire 

forhåndsgodkendelser.  

8. Møde med Erik Døssing, BUP bestyrelse: Ønske om sparring i forhold til 

dimensionering af hoveduddannelsen.  

9. Faglig profil – Til orientering arbejdes fortsat på denne. Udskydes til næste møde.  

10. Semistruktureret interview: En Martin Nygaard Hansen (overlæge Skejby) har 

skrevet til Gabriele om vi i VIU skal overveje indføring af semistruktureret interview 

(særligt PSE) i H-kursusrækken. Dette er egentlig i tråd med vores diskussion sidst. 

Rikke Wesselhøft har svaret at hun tænker det er vanskeligt at ligge i starten af 

rækken, da ulempen er den begrænset erfaring kursisterne kan have i forhold til 

beskrivelse og genkendelse af psykopatologi. Jeg tænker det er et punkt vi må 

løbende have fokus på i forhold til hvordan vi sikre kursisterne deres kompetence 

inden for genkendelse af psykopatologi. Jeg kan beskrive det i detaljer til næste 

møde.  

a. Det er for tidligt at have det på I-kurset 

b. Det må være en opgave at udbyde for regionerne. Man kan opfordre til, at 

det sker i end ungeambulatorie eller ungedøgn år.  

11. VEL MØDT MED FREMMØDE OG VIRTUELT ! 
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