
Referat VIU møde Dato 16.9.22 kl 9.00-14.00. 

Sted: Vibeholmsvej 17, Brøndby og Vejle (virtuelt).  

 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:  

Deltager virtuelt: Claudia, Mathilde.  

Afbud:  

Barsel: Nikoline 

1. Valg af referent: Meryam Javed 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde: Ja 

3. Nyt fra regionerne: 

Region Hovedstaden: Centerchef har sagt op og flytter til region Sjælland. Der er 

ekstrem travlhed, særligt for alle speciallæger og yngre læger. Gabriele bemærker at 

I-lægestillingerne er muligvis ikke fuldt med i forhold til ”produktionsstigningen”. Der 

opleves dette særligt i Glostrup, men Martin angiver at der opleves der egentlig er 

en del I-læger. Gabriele oplever også at speciallægerne er mere belastet, måske fordi 

der er færre I-læger. Hillerød har de egentlig en del I-læger, men Anne Cathrine 

oplever alligevel at de har travlt.  

Region Syd, er der mangel på speciallæger, halvdelen af speciallægestillingerne er 

ikke ansat. I Vejle oplever Claudia at de prøver at få det bedste ud af manglen på 

speciallæger, men der er en speciallæge i afsnittet, der aktuelt er på deltid. Ida 

fortæller ta der måske er lidt snak om at lave et akut afsnit og samle det i Odense så 

ressourcerne kunne samles og man undgik vagtlag tre steder. Region Syd, har aktuelt 

patienterne til de er 20 år gammel, de vil forsøge at få patienterne måske kan 

komme videre lidt hurtigere for at lette presset lidt.  

Region Sjælland, der er oprettet et akutrul og oplevelsen er at der er flere der søger 

I-stillingerne af den årsag. Yngre læger har forsøgt med opråb, og oplevelsen er at 

dette er blevet hørt. Der er oprette MBT-grupper fx 

Region Nord, er alle I-stillingerne besat, så det er de rigtig glade for. Generelt 

beskrives at der gøres aktivt for et godt arbejdsmiljø, herunder to 

afdelingslægestilling med delte stillinger med klinik og forskning. De finansierer 

kurser.  

Region Nord: Der har været mandefald med en del opsigelser. Der er fravær af 

speciallæger. Men kan ikke for supervision for terapi og det er svært med vejledning. 

Det står slemt til. Dem der er tilbage er ekstra presset.  

Vi undrer os over – ”Hvordan man i landet spørger ind til Hvad skal der til for at vores 
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speciallæger bliver?” 

4. Ansættelsesrunderne 

Region Øst, Meryam: 12 ansøgninger til 5 stillinger, 10 blev kaldt til samtale. Der blev 

lavet en ekstra stilling.  

Region Syd, Claudia: 1 forløb er besat. Der er planlagt genopslag.  

Region Midt/Nord, Mathilde: 4 ude af 8 forløb er besat.  

5. I-kurserne 

Anne Cathrine: I-kursus sekretær har sagt op, Anne Cathrine har dog bedt hende om 

at blive til der evt. kunne være et overlap. Kursus 4 rækken har været lidt 

udfordrende, da der var lokale udfordringer, så det blev til en hybrid-ordning. Nina 

var dobbelt booket til Narrativ systemisk, hvor Marianne Gurtler trådte til. 

Evalueringerne fra dette kursus har ikke været supergode. Anne Cathrine har 

overblikket over udfordringerne og vil forsøge at bedre dette til næste gang. 

Der har været problematisk at nogle af lokalerne. Starter marts slutter august 

– derefter august til marts. Der er mangel på I-kursus pladser, og der er en lille 

venteliste.  

I-kursusrækkernes indhold drøftes. Kunne man inkorporere anvendt psykopatologi i 

undervisningen. Vi drøfter muligvis en ekstra dag i I-kursusrækken. Ønsket er at I-

lægerne er mere klædt på i forhold til at spørge ind til psykopatologi. Vi drøfter også 

hvorvidt H-kursus psykopatologi, kunne optimeres med CAPS agtig undervisning.    

6. H-kurserne:  

H-kurserne er afhviklet alle sammen. Der er gode evalueringer.  

SST har bedt om en beretning af H-kurserne. Gabriele og Ida, har modtaget en mail 

en mail fra SST.  

Delkursuslederne mødet blev brugt til at sparre med hinanden og blev klogere på 

indholdet. Desuden fungeret det fedt at der var en kursistrepræsentant til stede. 

Delkursuslederne skal indkaldes til et møde i start næste år, gerne februar.  

7. Psykoterapigodkendelse: 

Claudia overtager psykoterapigodkendelse til næste runde. Ida vil hjælpe md 

oplæring. Vi hjælper selvfølgelig også.  

Lasse: 2 nye ansøgninger begge er godkendt. Der er en ansøgning til 

forhåndsgodkendelse, hvor ansøgeren mangler over en tredjedel af 

grunduddannelse. Denne kan ikke god kendes.  

8. Målbeskrivelsens er sat op nu i logbog.net, samt på Bupnet. Logbognet lukker ned og 

kommer til at overgå til Uddannelseslæge.dk.  
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9. Faglig profil: 

Den aktuelle faglige profil er gennemgået – vi finder inspiration i voksen psyk faglig 

profil. Vi drøfter vurderingsskema relevans næste gang. Meryam laver udkast til 

faglig profil i den nye skabelon.  

 

Meryam Javed, Forperson i VIU 

 

 


