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Referat af uddannelsesudvalgsmøde i Psykiatri 
 

Dato for mødet: mandag den 26. maj, kl. 09.00-16.00 
Sted: Regionshuset Viborg, Skottenborg 26, lokale Konference 1 

 
Deltagere: 

Ludmila Christensen (Holstebro), Prebren Friis (Silkeborg), Rikke Koch 
(Risskov), Bente Brysting (afd. P, Risskov), Inger Gade (Brønderslev), 

Anne Olesen (Horsens), Peter Uggerby (Brønderslev), Kirsten Nietschke 

(afd. R, Risskov), Anne Mette Harboe (Randers), Lene Christensen 
(Aalborg), Ida Kattrup (Aalborg), Peter Grydehøj (Risskov), Malene Lange 

(afd. P, Risskov), Erik Røy Larsen (afd. Q, Risskov), Ulla Bartels (Risskov, 
PKL), Steffen Brandbyge (VUS, referant). 

 
Velkomst Ulla Bartels 

1. Velkomst og nyt fra PKL Ulla Bartels 
 Ny PKL i Psykiatri ( simulationstræning) 

 Referat fra den 21. januar 14 ( tidligere udsendt) opfølgning 
   

 Referat fra Regionale rådsmøde 4. marts 2014 
(http://www.videreuddannelsen-nord.dk/det+regionale+r%c3%a5d) 

o punkt:4.1.3 ny AP-blokke i Nord med 3 mdrs psykiatri. 
o punkt 6.1.3 inspektorbesøg Randers bemærkning: 

uddannelsesplaner! 

o 6.1.10 Brønderslev Kommunikator, sundhedsfremmer og 
akademikerrollen styrkes. Morgenkonferencen styrkes 

 Nyt fra SST. 
o Deltidsansættelser (vejledning om deltidsansættelse i den 

lægelige videreuddannelse) 
o 4 årsreglen bliver til 5 års regel 

(https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=16
2654) 

o Nyt fra Sundhedsministeriet: Status for den lægelige 
videreuddannelse. 
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2. Nyt fra afdelingerne. ( undervisning i afdelingerne, supervision af 
vejledere, problemer med godkendelse, inspektorbesøg og hvad har 

I gjort) 

3. Nyt fra VUS v. Steffen Krog Brandbyge 



 

 

4. Oplæg fra Peer Nørh-Jensen om simulationstræning 

5. Psykoterapiuddannelsen. Medbring venligst en oversigt over 
godkendte vejledere i jeres afdeling. Det vil også være 

hensigtsmæssigt om i drøftede i egene afdeling, hvordan det går, 

om YL kommer i gang med psykoterapi i I-tiden og om i kan finde 
vejledere. I forhold til fremtiden: Har i nogen under uddannelse til 

supervisor? 
6. Kursus for UAO. Hvem har været på kursus og har I meldt jer til på 

ventelisten? Vejlederkursus for speciallæger. I bedes gøre statud i 
egen afdeling over, hvor mange der har været på kursus og hvor 

mange der mangler. 
7. Juniorinspektorer YKUL? Seniorinspektorer UAO? 

8. Forskningstræningskommisoriet skal opdateres. Har i 
ændringsforslag ud fra egne oplevelser i afdelingerne? Se den 

nuværende her: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning/l%c3%a6gefaglig+indstilli

nger 
9. I-kursus. Drøftelse af behov, indhold og varighed. Hvad kan man 

nøjes med? 

10. Psykiatri i akutafdelingerne. Drøftelse af, hvad der skal lægges 
ind i uddannelsen 4 måneder i I-tiden. Bagvagtsfunktion i FAM? 

H1/H2 tiden? 
11. Næste møde: Fredag d. 31. oktober, Regionshuset Viborg, start 

kl. 09.30 
 

 
 

BEMÆRK 

Dagsorden og referat sendes ligeledes til de uddannelseskoordinerende overlæger i 

Region Midtjylland samt Team Lægelig Videreuddannelse, Region Nordjylland 
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Referat: 

Ad 1) – Nyt fra PKL 
o Referat og dagsorden sendes til UAO, som sørger for at videresende til 

deres UKYL. 

o Peer Nøhr-Jensen er ny PKL i simulationstræning fra 1. maj. Det kom 
frem under punktet, at PKL ikke er blevet inviteret med til de lokale 

uddannelsesmøder i nordjylland. Der var enighed om, at det 
fremadrettet er en god ide, at inviterer PKL til de lokale møder. 

o Uddannelsesprogrammer skal revideres og godkendes seneste hver 
tredje år. De fleste nuværende programmer er fra 2008 og skal derfor 

revideres. Vær opmærksom på, hvornår der er deadline for indsendelse 
af programmer til godkendelse i Det Regionale Råd. Charlotte Green fra 

VUS giver sekretariatsbetjening og kan kontaktes for hjælp og 
vejledning. 

 Kompetencer i i-stilling: Der opleves udfordring med at nå visse 
kompetencer inden for et år, særligt inden for tvang. Det er vigtigt, 

at alle på afdelingen (særligt UAO og afdelingesledelsen) arbejder 
tæt sammen om opnåelse af kompetencerne. 

o I forhold til AP-lægerne er der sket ændringer, hvor AP-lægerne får 

kortere tid i psykiatrien, for at få tid på FAM. Det giver udfordringer i 
forhold til at få dækket vagtlaget i psykiatrien, hvor flere vagter skal 

dækkes ind af uddannelseslægerne. På nogle afdelinger giver det en 
fornemmelse af, at det er vikarerne, som får de uddannelsesmæssige 

opgaver. De mange ubesatte uddannelsesstillinger giver store 
udfordringer med balancen mellem drift og uddannelse. 

o Deltidsansættelse: Vær opmærksom på, at der er kommet en 
præcisering af reglerne. Herunder at kombinationsstillinger skal være 

50/50 %. Generelt er der sket en lille opblødning af reglerne for deltid 
af ”personlige årsager”. 

o Der opleves generelt udfordringer med at få dækket vagterne ind. Er 
det KBU, I-læger, H-læger, vikarer eller andre? Hvor mange timer skal 

man som minimum i vagt? På nogle afdelinger får man for få vagter og 
på andre får man for mange.  

 

Ad 3) – Nyt fra VUS 
o Ang. AP læger: Viborg har i en periode dobbeltindtag i en periode på 

ca. 12 måneder i 2015, hvor Herning ikke har optag. Der er ønske om 
at udligne det. Henvendelsen skal rettes skriftligt videre til Rikke 

Bundgaard (VUS), så hun kan arbejde videre med det. Der opfordres 
generelt til at spørgsmål om AP-lægerne videre til Rikke Bundgaard, 

der er sagsbehandler for almen medicin i region midtjylland. Hvis det 
er spørgsmål vedr. region Nord, skal spørgsmålene rettes til Camilla 

Hoff Dahl. Husk at skelne mellem AP og akutlæger. 
o Hvis der er atypiske forløb, kan der fås råd og vejledning hos Karen 

Norberg i sekretariatet. Karen har medvirket i et forskningsprojekt om 
uhensigtsmæssige forløb. 



 

 

 

Ad 2) – Nyt fra afdelingerne: 
o Klinik Nord (Brønderslev):  

 Mangler en ledende overlæge at sparre med. Der er ny klinikchef 

som har administrativ baggrund, hvilket har betydet lidt tilvænning. 
 Der har været inspektorbesøg, der var positivt 

 Morgenkonferencerne kører godt. 
 Der er 4 H1 læger og tre I-læger og ingen KBU-læger 

 Det har været nødvendigt at bruge et vikarbureau for at dække 
vagterne ind 

 Der er efterhånden en stor andel af læger med udenlandsk 
baggrund, og det giver indimellem udfordringer i forhold til at 

fastholde kulturen. 
 Der er et særligt fokus på psykoterapi og forskning 

 
o Klinik Syd (Aalborg): 

 Der mangler en ledende overlæge at sparre med 
 Det kan være vanskeligt at få hele overlægekredsen gjort 

opmærksom på, at alle har et ansvar i forhold til uddannelse. Det 

giver udfordring i forhold til at få alle på vejlederkursus 
 Der ansættes I-læger løbende som der ansøges. Det opleves at der 

er et godt flow. Der er pt. 2 KBU-læger og oplevelsen er, at mange 
søger videre i I-stillinger. Der er 4 H-læger.  

 Der er fokus på forskning. 
 Det giver udfordring med så stor en andel af læger med udenlandsk 

baggrund, bl.a. betyder det, at der kommer meget fokus på rollen 
som medicinsk ekspert, og ikke så meget de andre roller. 

 
o Vest (Herning + Holstebro): 

 Efter et turbolent 2013 er der nu kommet ro på. 
 Der er 2 H-læger i både Herning og Holstebro. Der er ingen KBU-

læger. Der mangler læger i ambulatorierne. Der er kommet en ny 
svensk læge og der bliver ansat to græske overlæger. 

 Den ledende overlæge er langt væk fra den daglige drift, hvilket 

giver udfordringer. 
 Der er fokus på kvalitet i forhold til morgenkonference og EPJ, som 

opleves positivt. 
 Tidligere har der været afholdt videokonference mellem Herning og 

Holstebro, men det er stoppet igen, da det gav for lidt udbytte. 
 Der er temadag hvert halve år, hvor både Herning og Holstebro 

deltager. Det giver et stort udbytte. 
 Region midtjylland har stoppet med at lave lægenormeringer, 

hvilket giver udfordringer i forhold til at synliggøre, at der mangler 
læger. 

 Det er svært at rekruttere ledende overlæger pga. det store 
arbejdspres. 

 Der er i alt 4 specialpsykologer i øjeblikket. De er vellidte 
 



 

 

o Viborg: 

 Der skal afgives 11 almenpsykiatriske senge, som (delvist?) skal 
konverteres til retspsykiatriske senge.  

 Pt. 3 I-læger og 3 H-læger. 

 
o Silkeborg: 

 Der er pt. 2 H-læger, men der store udfordringer med orlov og 
ændringer i uddannelsesforløbene. Der er derfor ansat en ekstra 

overlæge, som kan være stabil. 
 

o Randers: 
 1 I-læge (måske 2, en langtidssygemelding). 3 H-læger, hvoraf en 

på barsel. 1 KBU læge. 
 Der har været for få læger til at lave et godt 

konference/uddannelsesmiljø, og derfor er det bredt ud til flere 
faggrupper med stor succes. 

 Der er ny supervisor til psykoterapi. 
 

o Horsens: 

 Mangler en ledelse, hvilket giver stort pres på de resterende 
overlæger 

 Pt. 3 H-læger og 1 I-læger. Der er en KBU læge, som forventes at 
søge videre inden for psykiatrien. 

 Der bliver ansat ny speciallæge til juli. 
 Der lukkes en afd. pga. lægemanglen. Nogen af pladserne fordeles 

ud på de to andre afdelinger, men generelt er der tale om en 
reducering. 

 Der er en rigtig god stemning blandt lægerne og alle er gode til at 
hjælpe hinanden. 

 Der har været en episode, hvor en AP læge har snakket dårligt om 
afdelingen, hvilket har fået en i-læge til at springe fra. Episoden har 

været drøftet, og ingen andre kan genkende billedet der er tegnet af 
den pågældende ap-læge. 

 

o Risskov, M: 
 Morgenundervisning to gange om ugen, hvor også stud.med. også 

bidrager med succes. Middagskonference kører også godt. 
 Afdelingen bærer præg af at være en fusioneret afdeling, hvor der 

er mange ambulante behandlinger og få sengepladser. 
 Til efteråret vil der være fokus på medicinbehandling. 

 Hvis der er ph.d. forsvar aflyser det middagskonferencen. Det har 
dog ind i mellem været vanskeligt at få det planlagt ordentligt. 

 
o Risskov, P: 

 Der er ny uddannelsesansvarlig overlæge. Det er en udfordring, at 
en stor del af patienterne er ambulante. 

 UBR giver udfordringer, da det i de fleste tilfælde er andre 
sygdomsgrupper der behandles. 



 

 

 Der er fokus på vejledning og vejlederkurser. 

 PSE bliver udbudt til alle H-læger 
 Der er generelt gode erfaringer med specialpsykologerne, men det 

giver gnidninger, at de ikke kan varetage tvang og medicin. 

 
o Risskov Q: 

 7 I-læger og 8 H-læger 
 Undervisningen afhænger af meget få overlæger 

 Der er stor interesse hos uddannelseslægerne for forskning, hvilket 
understøttes af afdelingen. 

 Stud.med. forsøges inddrages flere steder med succes. 
 

o Risskov, R: 
 Det er stadig nyt at være uddannelsesafdelingen, men det opleves 

som godt og spændende 
 Der skal være to uddannelseslæger af gangen, pt. er der en. 

 Der er som noget nyt indført middagsmøder kun med læger. Der har 
traditionelt været et godt samarbejde med de andre faggrupper, 

men der været stor fokus på driften. Det nye forum kun for læger 

giver bedre mulighed for at gå i dybden. 
 Det giver udfordringer med kvalitetsmodellen og EPJ, men der 

arbejdes godt med sagen. 
 Der er budgetteret med 100 mentalundersøgelser, men laves 300, 

hvilket giver en del overarbejde. 
 

Det generelle billede: 
Driften overskygger det uddannelsesmæssige element. Det skyldes bl.a. 

at der er så stor lægemangel. En anden årsag kan være, at der ikke er 
tænkt uddannelse ind i DRG-taksten.  

 
Ad 4) – Oplæg fra Per Nøhr om simulationstræning. 

Punktet udgik, da Per Nøhr meldte afbud. 
 

Ad 5) – Psykoterapiuddannelsen 

o Der mangler godkendte vejledere i psykoterapiuddannelsen. 
Afdelingerne bedes sende en mail i Ulla Bartels med en oversigt over 

de godkendte vejledere, de har. 
o Timekravet til psykoterapi vil (måske) blive øget over tid fra 60 timer 

til 100.  
o Godkendte specialister inden for psykologi kan vejlede læger og vice 

versa. 
o Der var en diskussion om, hvilken rolle psykoterapiuddannelsen skal 

have i uddannelsen. For nogen er den en vigtig del i forhold til 
rekrutteringen, ligesom den gør det muligt at få anerkendt 

speciallægeuddannelsen i udlandet. Et andet synspunkt er, at opgaven 
glider mere over til specialpsykologerne, og dermed bliver en mindre 

del af arbejdsdagen for psykiaterne. Det blev også drøftet, om 
vægtningen mellem psykoterapi, psykofarmakoligi og neuropsykiatri 



 

 

var tidssvarende, eller om det kunne være fordelagtigt at ændre den. 

Det blev påpeget, at grunduddannelsen på universitetet har ændret sig 
meget over de senere år, så at der er blevet mere fokus på den 

kommunikative del. Medlemmerne af uddannelsesudvalget blev 

opfordret til at tage diskussionen med tilbage til afdelingen. 
 

Ad 6) – Kursus for UAO. 
o Husk at efterspørger kurserne, hvis i mangler dem. Der oprettes ekstra 

kurser, hvis behovet er stort nok. 
 

Ad 7) – Juniorinspektor YKUL, seniorinspektor UAO? 
o Der er stor mangel på inspektører fra Videreuddannelsesregion Nord, 

men det er vanskeligt at rekruttere pga. den store lægemangel.  
 

Ad 8) – Forskningstræningskommissorium 
o Der er netop kommet ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen. 

o Organisationen er vanskelig pga. lægernes rokering. Derfor opfordres 
der til at arbejde sammen på tværs af afdelingerne, så det ikke er 

nødvendigt at skifte vejleder. Ligeledes også at sørge for, at opgaven 

ikke bliver for stor.   
o Oplysninger om finansieringen for forskningstræningen kan findes på 

VUS’ hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-
nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning 

 
Ad 9) – I-kursus, hvor lidt kan man nøjes med? 

o 3 dage psykopatologi, herunder PSE grundkursus 
o 2 dage psykofarmakologi 

o 2 dage psykoterapi, grundkursus. Diskussion: skal det overhovedet 
være på i-stilling? Måske retningslinjer for, hvad der skal læres lokalt 

og hvad der skal læres på i-kurus. Anbefaling: al terapi skal tages på 
h-forløbet. 

o 1 dag ”den vanskelige patient” 
o 1 dag med psykiatrilov 

 

Ad 10) – Psykiatri i akutafdelingerne 
o I 2016 rykker psykiatrisk modtagelse til Skejby. Hvilken betydning får 

det? Forslag: 4 sidste måneder af I-tiden i FAM? Diskussionen tages op 
igen på et senere tidspunkt. 

 
Ad 11) – Næste møde: Fredag den 13. oktober i regionshuset Viborg, kl. 

9.30. 
 

 
 

 
Evt.  

 Det giver udfordringer, at specialpsykologerne ikke skal have 
vagter, har mange kursusdage som afdelingen skal betale. 

http://www.videreuddannelsen-nord.dk/kurser/forskningstr%c3%a6ning
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 På sigt bliver 360 graders evalueringer obligatoriske, og 

afdelingerne opfordres til at bruge dem. Et forslag var oppe om at 
bruge evalueringerne både i starten og slutningen af 

uddannelsesforløbet. 

 
Med venlig hilsen 

 
Ulla Bartels/Steffen Krog Brandbyge 


