
Referat VIU møde Dato 17.6.22 kl 11.00-14.00. 
Sted: Bispebjerg og Vejle.  
Inviteret: Gabirele Leth, Anne-Cathrine Bregner Steenstrup, Ida Maria Ingeholm Klinkby, Lasse 
Langhoff, Mathilde Frahm Laursen, Martin Rimvall, Katrine Spang, Cecilie Maria Fjerstrup Maibing, 
Nikoline Birkelund, Claudia, Kasper Jessen, Meryam Javed 
Deltager fysisk: Martin, Ida, Lasse,  
Deltager virtuelt: Claudia.  
Afbud: Gabriele, Anne-Cathrine, Cecilie, Kasper, Katrine.  
Barsel: Nikoline, Mathilde.  
 
 

1. Valg af referent 
 
2. Referat godkendes fra sidst.  

 

3. Nyt fra regionerne  
Region Syd: Claudia beskriver store vanskeligheder med at få den fornødne supervision i 
region SYD. Der er en del der er gået i det private som de yngre læger ikke må benytte. 
Ledelsen er kommet med nogle navne på supervisorer, men de står ikke på bup-listen. 
Claudia vil forsøge at kontakte ledelsen igen for at høre.  
Noget af det der også fylder i region er at speciallægedækningen er rigtig tynd. Indtrykket 
er at der mangler noget inspiration til det gode speciallægeliv. Speciallægerne er kørt tyndt 
ud på flere afdelinger. De udlånes og de yngre læger der er i specialet, mister gejsten. Nogle 
af speciallægerne har givet udtryk for de ikke holder til det i længere tid. Der er i forvejen 
en del der har søgt til det private.  
Region Hovedstaden: De faglige møder over sommeren er aflyst pga travlhed. Det er 
bekymrende i det lange løb. Det opleves at når dette problematiseres over for andre 
kollegaer kan man møde med indstillingen at det blev også gjort sidste år.  
Ovenstående er genkendeligt også i region hovedstaden. Der er flere afsnit der har udlånte 
overlæger. Der undres over hvordan man fra ledelsen ikke er mere opmærksom på hvorfor 
dem der går fra ”eller søger nye udfordringer”, hvad baggrunden egentlig er for at de søger 
nye veje.  
 

4. Ansættelsesrunderne: 
Region hovedstaden: Der har igen været flere ansøger til hoveduddannelsenstillinger. Der 
er blevet lavet et dobbeltforløb. Der var 12 ansøger til 5 stillinger. Det fedt.  
Region Syd og Nord – skal der følges op på.  
Claudia deltaget i ansættelsesudvalgene i region SYD og NORD, som VIU repræsentant.  
 

5. I-kurserne 
 
Opdatering på mail fra Anne-Cathrine, 2.6.22: 
Der er ikke det store fra I-kursuset fraset at jeg kæmper med at få datoerne i orden i 
forhold til kursusrækken i efteråret. Den skulle gerne ligge på BUP inden længe.  
 

6. H-kurserne – Ida har fået stillingen som Hovedkursusleder.  
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Opdatering på mail fra Gabriele, den 2.6.22: 
Der er ikke meget nyt fra H-kurserne, bortset fra at Bernadette måtte aflyse sit kursus og 
der er nu fundet en erstatningsdag i september i forbindelse med Katrine Pagsbergs kursus, 
så vi undgår at kursisterne skal møde frem til bare en dag. 
Jeg tænker stadig at vi bør finde en ny delkursusleder til misbrugskursus, det arbejder Ida 
og jeg på, tænker jeg- forslag til mulige personer er velkomne. 
 
H-kursus: Kursisterne har undret sig over at de skulle til Ålborg når over halvdelen af holdet 
kommer fra øst. Hver region har dog ansvar for at undervise H-uddannelseslægerne, 
hvorfor der er transporttid. Rammerne var måske også lidt suboptimale. Det 
neuropædiatriske oplæg blev afholdt af en ikke-specialist. Der var et generelt ønske om at 
oplægget havde større faglig tyngde.  
Psykopatologikurset er afholdt af ny kursusleder, der er overordnet gode tilbagemeldinger.    

 
7. Psykoterapigodkendelse – Lasse, Claudia har udtrykt interesse i at overtage ansvaret efter 

Lasse. Det er mega fedt! 

 
Der er tre psykoterapi ansøgninger i denne runde. Den ene ansøgning er mangelfuld. Vi 
beder vedkommende om at genindsende ansøgning, samt ligge planer for det der mangler. 
Såfremt dette kan opfyldes da kan vedkommende blive forhåndsgodkendt. De to sidste 
ansøgninger godkendes den ene og den anden forhåndsgodkendes.  
 

Anmodning fra en uddannelseslæge. 
Lægen anmoder VIU om at få godkendelse af sit narrative delelement da denne ønsker at 
søge specialist uddannelsen i narrativ retning med start anno 2023. Lægen har 26 timers 
teori, 20 timers terapi og 20 timers supervision. Vi giver godkendelse af delelementet.   
 

8. Målbeskrivelsen godkendes endelig. Der sendes mail til Mia dd.   
 

9. Faglig profil: 
 

a. Faglig profil 2019, revideret – Dette er den nyeste udarbejdet. Dog ikke endelig 
godkendt i ”systemet” og derfor ikke den gældende aktuelt.  

b. Det nye format har vi også fået.  
c. lise.moeller@regionh.dk Lise står for godkendelsesprocessen og samarbejdet med 

uddannelsesrådene. Det er dog et måske at den faglige profil skal forbi 
uddannelsesrådene. Jeg tænker umiddelbart at det må være VIU og BUP-bestyrelse der 
skal lave udarbejdelsen og godkendelsen.  
Lise er svær at få fat i og hun har ikke svaret på mine reminder mails. Tobias har tilbudt 
at hjælpe.   

d. Tobias kommenterer, januar 2022: 
Kære Meryam 
Vedhæftede er den version, som jeg mener at have modtaget tilbage i 2019. Som du 
kan se, så er den ikke sat ind i den rigtige skabelon (også vedhæftet), men der er gået så 
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lang tid, at jeg faktisk er lidt usikker på, hvad der er blevet aftalt eller om Lise har været 
i kontakt med dem, der fremsendte udkast i sin tid.  
Som du kan se, så fremgår det, at der skal benyttes vurderingsskema for alle intro-
læger, hvilket er noget der ikke gøres aktuelt i nogen af regionerne, medmindre der er 
tale om ansøgere, der ikke har færdiggjort deres intro på ansøgningstidspunktet. På den 
baggrund ville jeg anbefale, at vi dropper den del. Derudover kunne jeg godt tænke 
mig, at det mere eksplicit fremgår, at ansættelsessamtalen vægtes tungt.  
Vi kan lige tales ved, når du har hørt fra Lise.  
Med venlig hilsen 

Tobias Kongstad-Hansen  
Telefonsamtale med Tobias, 16.6.22: 

a. Den faglige profil 2019 drøftes med Tobias og arbejdsgangene i forhold til at 
udarbejde og godkende den faglige profil. Tobias er også lidt i tvivl men han 
mener at Lise sender den faglige profil videre til de tre uddannelsesråd, med 
henblik på sparring.  

b. Han fortæller også at voksen psyk. netop har udarbejdet deres. Deres profil er 
ikke sendt i uddannelsesrådene.  

c. Jeg tænker vi kan hente noget inspiration fra voksen psyk faglig profil.  
d. Tobias angiver at Lise har været lidt presset og derfor nok ikke har vendt tilbage. 

Han vil gerne være behjælpelig med at etablere en dialog når vores faglige profil 
er udarbejdet.  

e. I forhold til vurderingskemaerne. De bruges ikke i de forskellige regioner. De var 
ment som at alle skulle have lavet dem ved ansøgning om H-uddannelsen. Men 
de bruges kun aktuelt når I-uddannelsen endnu ikke er gennemført. I stigende 
grad skriver UAOerne et brev, at de kan stå inde for udd.søg. læge vil opfylde de 
relevante kompetencer ved ansættelsesstart samt de forvente mindre end 10 
procents fravær. Hans forslag er at de afskaffes i faglig profil, eller vi i hvert fald 
tager stilling til hvordan I-lægerne skal vurderes.   
 

10. Udvalget sammensætning: - Vi skal lige have de nye sat på: 
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: Claudia Sibani, (Cecilie Maria Fjerstrup Maibing suppleant) 
Kursistrepræsentant 2021: H-læge Nikoline Birkelund (Katrine Spang suppleant) 
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant) – frem til 
dette årskursister starter 
Ordinærmedlem 1: 1. Reservelæge, læge Ida Maria Ingeholm Klinkby 
Ordinærmedlem 2: Reservelæge, Kasper Jessen 
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: 1. reservelæge Lasse Langhoff 
Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 

 
11. Evt. 

 


