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VIU Årsberetning for 2022 

 

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 evaluering af kursernes form og indhold mhp. 

eventuelle ændringer. 

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, september og november). Møderne er 

oftest afholdt fysisk og med virtuel deltagelse.  

Udmeldinger fra H-repræsentanterne gennem året:  

Generelt beskriver de yngre læger bekymring for manglende speciallægekræfter og dennes 

betydning for kvaliteten af uddannelsen. Dette er gennemgående landet over, men hvor nogen 

regioner er mere ramte end andre. Det opleves, at de speciallæger der er ansat i offentlige 

stillinger, er mere fortravlet og presset end de forgangne år. Der er nogen yngre læger der finder 

det udfordrende når vejlederen har flere yngre læger denne vejleder. De yngre læger oplever 

fortsat udfordringer med at balancere uddannelsen og driften.  

Visse steder i landet ses det at de yngre læger oplever at deres udtalelser tages alvorlige og at 

ledelserne rundt i landet forsøger at støtte dem relevant i forhold til fastholdelse i uddannelses 

stillinger.  

VIU er fortsat bekymret for om kvaliteten af uddannelsen. Hvordan sikre vi det faglige niveau af 

uddannelse når vores speciale er presset i forhold til speciallæge kræfter? Hvordan sikre vi 

rekrutteringen af yngre læger og fastholdelse i uddannelsesstillinger landet over? 
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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. Region Syd lider særligt af manglen på rekruttering. Der har ikke 

været ansøger til H-stillinger forår og efterår 2022. Region Nord har der været ansat yngre læger i 

H-stillinger, dog i færre antal stillinger end opslået. I region Øst, har der i 2022 været flere ansøger 

end de tilgængelige stillinger, både i forårs- og efterårsrunderne.   

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 : 

Den faglige profil er under revision.   

Målbeskrivelsen 2022:  

Målbeskrivelsen er gennemarbejdet i tæt samarbejde med BUP-bestyrelse og ved sparring med 

psykoterapiudvalget. Den er i 2022 blevet godkendt af SST, og udgivet i efteråret 2022. Vi håber 

den bliver taget godt imod og at den sikre os kompetente speciallæger i fremtiden.  

Inden længe står vi dog overfor at arbejde med målbeskrivelsen igen da SST er i gang med at 

revidere den lægelige videreuddannelse.  

Psykoterapi:  

Ansøgningsprocessen til godkendelse af grunduddannelserne i psykoterapi fungerer fortsat efter 

hensigten. Vi vurderer løbende om denne kan optimeres. Der er i det nye logbogssystem, 

uddannelseslæge.dk, mulighed for at vi i VIU kan godkende kompetencen når 

psykoterapigrunduddannelsen er godkendt. Dette forventes at blive sat op i løbet af 2023.  

Der har igennem 2022, været en del forhåndsgodkendelser og endelige godkendelser. Generelt 

beskriver de yngre læger fortsatte vanskeligheder med at få den nødvendige supervision, særligt i 

forhold til at modtage individuel supervision. Indtrykket er at der kan være supervisorer, men at 

de oftest har svært ved at tilbyde supervision pga. driftskrav. Vi tænker jo, som resten af landet, at 

der er for få hænder til at løfte opgaven.  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 formål at vores specialister og supervisorer 

selvfølgelig er guld værd i behandlingen af vores patienter, så sikre uddannelseslægens 

grunduddannelsen i psykoterapi kompetencer, der højner behandlingen af vores patienter.    
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I-kurser:  

Hovedkursusleder: Anne Cathrine Bregner Steenstrup. Tusind tak fordi du har denne opgave. Den 

sikrer yngre lægers uddannelse og forhåbentlig bedre rekrutteringen af disse til vores fag. Du er 

uundværlig.   

Generelt er der gode evalueringer fra de yngre læger af I-kurserne. Vi drøfter ved hvert møde 

tilbagemeldingerne fra de yngre læger om deres erfaringer og udbytte af kurset. Der har i det 

forgangne år fortsat været enkelte kurser, der er afholdt i en hybrid-løsning, med fysisk og virtuel 

deltagelse. Dette fungerer mindre godt. Vi ser fremadrettet at kurserne afholdes fysisk.  

I VIU er det fortsat besluttet at tilmelding til I-kurserne er bindende for en samlet række. Ved 

fravær skal den uddannelsessøgende læge bede om en aktiv tilmelding til det manglende kursus. 

De bliver ikke automatisk blive sat på et nyt kursus.  

I 2022 og for det kommende år 2023, har I-holdene været større end kapacitet på kurserne, både 

pga. lokale forhold (fx der er nogen steder i landet hvor man ikke kan sidde mere end 25 i et lokale 

og holdene har haft 30 deltager), men også for at sikre dynamikken på holdet. Det betyder at der 

skal stables en ekstra kursusrække op, hvilket vil tage noget tid. Der vil derfor være nogen I-læger 

der ikke når at få deres kursus inden for I-stillingen, men vi bestræber os på at disse modtages 

såfremt man får en hoveduddannelsesstilling eller fortsætter i BU psyk. Efter endt stilling. Den 

ekstra kursus række er først realistisk fra i år 2024.  

H-kurser:  

Hovedkursusleder: Gabriele Leth. Tusind tak fordi du har været så skarp og passioneret en 

hovedkursusleder. Vi ved du takker af i løbet af 2023, og vi vil savne dig i udvalget. Vi har allerede 

en dygtig hovedkursusleder der overtager. Tak fordi du vil have denne opgave Ida Maria Ingehollm 

Klinkby.  

H-kurserne er alle afholdt i det forgangne år. De er afholdt med fysisk fremmøde. Evalueringer er 

generelt gode. Vi tager de mindre gode evalueringer rigtig alvorlige og justere løbende indholdet i 

kurserne.  

Der har de sidste møder været drøftet inkorporering af uddannelse af semistruktureret interviews 

i H-rækken. Dette er vanskeligt da det betyder der er andet relevant faglig undervisning der skal 

skæres fra. Vi i VIU tænker at ansvaret for regelret oplæring i KSADS/PSE eller anden 

semistruktureret interview ligger hos de enkelte afdelingerne for at sikre den yngre læges 

kompetencer relevant. Vi vurderer dog løbende hvordan vi i undervisningen sikre at de yngre 

læger kan genkende og beskrivelse af psykopatologi. 

Det gælder som for I-holdet, at H-holdene også er øget i antal af deltager, der skaber 

vanskeligheder for delkursuslederne at finde store nok lokaler. I Skejby er det særlig udfordrende 

da deres lokaler maks. kan have 25 personer/lokale.  

Vi vil fra VIU, på baggrund af ovenstående, fortsat opfordre de yngre læger at udfylde 

evalueringerne, helst med beskrivelser, da deres evalueringer tages alvorlige og vi forsøger 
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løbende at justere for de beskrevne udfordringer der kan være både i forhold til 

delkursuslederne/underviserne, indhold og rammer.  

Særlig tak til alle delkursuslederne: 

Vi vil fortsat sige stort tak til ALLE delkursuslederne og underviserne på både I- og H-kurserne, 

som fortsat leverer en undervisning i topklasse til vores uddannelseslæger. Og endnu engang tak 

for indsatsen for dem der er gået af.  

Samarbejde med BUP:  

Vi har i dette år igen 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.   

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. Viu takker samtidig de 

ledelser der giver os fuld opbakning, det betyder enormt meget.  

Vi ønsker at være et udvalg der har repræsentanter landet over. Aktuelt mangler vi en 

repræsentant fra region SYD, hvis der er en yngre læge der ønsker at være med i arbejdet derfra 

så giv endelig besked.  

Der er planlagt en ny møderække i 2023, hvor vi glæder os til at fortsætte arbejdet i VIU.   

VIU´s sammensætning, år 2022:  

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

H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth, overtages af Ida Maria Ingeholm Klinkby. 

I-kursusleder: afdelingslæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup 

Kursistrepræsentant 2022: Cecilie Maria Frejstrup Maibing.  

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: Mathilde Laursen 
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Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: 1. reservelæge Lasse Langhoff 

Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 

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


