
Referat VIU møde Dato 10.02.23 kl 9.00-14.00. 

Sted: Hillerød Matrikel 

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

Frahm Laursen, Katrine Spang, Cecilie Maria Frejstrup Maibing, Nikoline Birkelund, Kasper 

Jessen, Meryam Javed. 

Deltager fysisk: Anne Cathrine, Cecilie, Ida og Meryam 

Deltager virtuelt: Gabriele og Mathilde 

Afbud: Kasper Jessen 

Barsel: Nikoline. 

 

1.  Valg af referent: Meryam Javed.  
 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.  

 

3. Nyt fra regionerne: 

a. Region Sjælland + Hovedstaden – Region Øst: Akutrullet er startet op, forhåbningen 

er at det hjælper i fremtiden. Der er nogen af klinikkerne der mangler speciallæger.  

Region Nord: Mathilde arbejder i Århus. Region Nord, Ålborg, der har der været 

sparsomme speciallægekræfter, men der kommer nye til i løbet af foråret - så de er 

fortrøstningsfulde. Region Nords psykodynamiske supervisor, går på pension, men 

som vil fungere som konsulent muligvis.  

Ved region Hovedstaden: Der er bevilliget ekstra penge, til 50 nye stillinger – 

ambulant. Det er et større logistik til at få dette til at gå op. Det er svært at udvide i 

de allerede etableret afsnit. Yngre læger oplever det er svært at dele kontor eller 

finde lokaler på daglig basis, da det oftest er dem der sættes til ikke at have 

fastekontorer. Hillerød og Bispebjerg, oplever at det er svært at få 

psykoterapisupervision, selvom patienterne og yngre læger har stået klar. Aktuelt er 

indstilling fra ledelsen at supervisorerne skal prioritere H-lægerne. Der arbejdes på 

hvilke løsninger der kunne være. 

b. Region Syd: Man vil lukke sengepladserne i Esbjerg, fordi der ikke er 

speciallægekræfter/læger til at dække vagter. De lukker den åbne akut modtagelse i 

Esbjerg, således der vil være tilgang til de øvrige modtagelser Åbenrå og Odense.   

 

4. Ansættelsesrunderne: 

a. Region Nord og syd: Specialeudpeget speciallæge til ansættelsesudvalget – region 

Syd og Nord Karina Gammelmark – udpeges af Bup-bestyrelsen, for at sikre at der 

sidder en speciallæge i udvalget.  

b. Region Øst: Specialeudpeget speciallæge til ansættelsesudvalget - Meryam Javed.  

c. Region Øst: Haft flere ansøger i 2022, både i forår og efterår.  

d. Region Nord: Har haft nogle ansøger i 2022. 

 

5. I-kurserne: 

a. I-kurserne har tidligere haft 30 kursister pr. kursus. Men på grund af lokaleforhold og 

hold dynamik blev de nedsat 25 kursister pr kursus.  

b. Aktuelt er det svært at holdet når at få kursuserne inden afslutning af I-stilling. Anne 

Cathrine har drøftet mulige løsninger med BUPs bestyrelse.  

c. Nikolas siger op, han havde det affektive kursus i Skejby.  

d. Vi har I-kursus rækkerne to gange om året. Anne Cathrine vil med delkursuslederne 

mailto:292443@rooms.rm.dk
mailto:292443@rooms.rm.dk


forsøge at arrangere en ekstrarække for i år. Det er godkendt af bupnet, men 

delkursuslederne har rigtig svært ved at finde lokaler og er presset på tid i forhold til 

at arrangere dette. Anne Cathrine tænker tidligt at kunne arrangere det til efter 2024. 

Vi arbejder imod et mere fastrul, men det kan være vanskeligt i forhold til hvis 

delkursuslederne har andre obligatoriske møder.  

e. Vi tænker i VIU at det vil være rart at de yngre læger har lidt erfaring med BU psyk, 

inden de kommer på kursuserne.  

f. Anne Cathrine vil lige beskrive en sætning mere i formålet med I-kurserne, det står 

inde i dokumentet. (At husk det ikke er en forudsætning at søge H-uddannelse at 

man har alle I-kurserne). Vi vil bede Lene om at sætte på Bupnet.dk. 

 

6. H-kurserne: 

a. Hold 2020: Det var holds kurser blev afholdt under 2020. Der har været afholdt tre 

fysiske kursusrækker, de øvrige blev afholdt online. Mathilde beskriver at de alt i alt 

har været glade for det faglige indhold. Det var et enkelt kursus, misbrug, der var 

mindre optimalt, hvor uddannelseslægerne oplevede undervisning ustrukturerede.  

b. Hold 2021: Skejby kurset, adhd, var superfint, rammerne er dog svære da lokalerne 

ikke er beregnet til flere end 25 personer. Trods 25 var rummet trængt.  

c. Ida og Gabriele, tænker at gentage den gode sparring med delkursuslederne de 

foretog sidste år. Vi tænker at kursistrepræsentanterne skal deltage for at give direkte 

evaluering og sparring med delkursuslederne.  

d. Misbrugskurset er i proces med at blive overtaget af Jimmi Badaway.  

e. Evalueringerne af autismekurset har været mindre gode. Ida og Gabriele, vil drøfte 

indholdet og formen med delkursuslederen.  

f. Angst og funktionelle lidelser, delkursuslederen Ditte, er blevet ansat i pædiatrien. 

Hun har aktuelt booket lokaler i vejle. Ditte booker også for Rikke W (affektive 

lidelser) 

g. Der vil det kommende år være vanskeligheder med lokalerne, idet holdet 2023 er på 

34 personer.  

h. Der er vanskeligheder med uddannelseslæge.dk. Overgangen fra logbog.net til 

uddannelseslæge.dk. Kurserne er kommet dobbelt ind. Det er sådan at 

uddannelseslægerne skal være opmærksomme på at få godkendte kurser, og slette 

dem der er dobbelt. Der er et enkelt kursus der ikke er kommet på, Gabriele har 

skrevet til Barbara (videreuddannelsessekretariatet). 

i. Psykoterapidelen godkendes fremadrettet vil blive godkendt ved VIU møderne. Vi 

kan vurdere om diplomet skal være nødvendigt.  

j. Hold 2021 – der spørges om der er andre der kunne være interesseret i at være 

repræsentant ved mødet med delkursus lederne.  

 

7. Psykoterapigodkendelse:  

Der er 4 ansøgninger. 

Forhåndsgodkendelser: 1.  

Endelig godkendt: 3. 

Tidligere forhåndsgodkendte der er endelig godkendt: 3 

 

8. Årshjul: 

 

16. juni 2023, Hillerød, Dyrehavevej 50, Hillerød, Auditoriet. Bag kantinen.  



22. september 2023, Hillerød.  

17. november 2023 (husk årsmøde planlægning), Hillerød. 

9. februar 2023, Glostrup.  

 

9. Sammensætning af udvalget: 

 

a. Forperson: Meryam Javed, Meryam.javed@regionh.dk 
b. Sekreter: Vi afventer om der nogen der kan træde til. Ellers Meryam Javed. 

c. H-kursusleder: Overlæge Garbiele Leth, ved forår 2023 overtages af Ida Maria 

Ingeholm Klinkby.  

d. I-kursusleder: Overlæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup.  

e. Kursistrepræsentant 2023: Afventer holdopstart. 

f. Kursistrepræsentant 2022: Cecilie Maria Fjerstrup Maibing.  

g. Kursistrepræsentant 2021:  

h. Psykoterapiansvarlig: Cecilie Maria Fjerstrup Maibing. 

i. Ordinærmedlem: Mathilde Laursen. 

j. FYP repræsentant: Kasper Jessen. 

 

Tak for Katrine Spang indsats i VIU. Vi afventer Nikoline kommer tilbage fra barsel, for 

at høre om hun har et ønske om ordinærmedlemmer.  

 

10. Årsberetning: 

 

Er gennemgået denne udarbejdes færdig og sendes ud.  

 

Lokaleproblemer – uddannelsen hindres af mindre lokaler.  

 

11. Faglig profil: 

 

Udkast til faglig profil udarbejdes og sendes til næste medlemmerne inden næste møde.  

 

12. Evt. 

 

a. Tidsrammerne rammer: Kursustiderne – hvornår skal startes – hvornår sluttes de, går 

hurtigere fra undervisning der er forstyrrende. (Gabriele) 

- VIU tænker at kurserne er beregnet som 7 timers kursusdage, såfremt første 

dagskursus er planlagt til kl 10.00, da slutter dagen 17.30. Mødetiden er for at 

imødekomme kursisterne kan komme frem fra landet over.  

 

b. Uddannelsesprogrammet, på hjemmesiden for lægelige videreuddannelse region øst, 

er uddannelsesprogrammerne forældet. Ida skriver til PKL, i uddannelsesrådet og 

undersøger hvordan de arbejder med det.  

 

c. Revision af lægelige videreuddannelse – det hele er kastet op, det bliver et 

spændende arbejde i fremtidige – SST indkalder dette til, både BUP og VIU.  

 

 

VEL MØDT MED FREMMØDE OG VIRTUELT ! 
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