
Referat VIU møde fredag den 15. juni 2018 
Det Ambulante Hus, BUC Glostrup, Vibeholmsvej 17, 2605 Brøndby 

 
Tilstede: Marianne Gürtler, Anne C. B. Steenstrup, Erik Døssing og Gabriele Leth. 
Afbud: Ida Maria Overgaard Ingeholm, Ulla Pedersen og Meryam Javed. 

 
1. Valg af referent: Erik blev valgt som referent. 

 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde  

3. Psykoterapigodkendelser:  
Der var to godkendte psykoterapigodkendelser. 
Der er oprettet 2 halvstidsstillinger til hhv. KAT og psykodynamisk terapi i Region H. Der er oprettet en 
gruppe til psykoterapi, der er ved at planlægge psykoterapi for hele regionen.  

 
4. Nyt fra de forskellige regioner  

Intet nyt. 
 
5. Nyt om H-kurser:  
Psykofarmakologi kursus – Gabriele forsøger at kontakte Katrine Pagsberg vedr. et 2-dages kursus.  
Dette vil medføre, at K-SADS kursus fjernes og formentlig erstattes af decentrale kurser. 
 
a. Evalueringer fra H-kursus 
Der er overvejelser om udskiftning af delkursus leder i H-kursus i misbrug.  
 

6. Nyt om I-kursus  
Ændring af undervisere i 1. kursus – Anja Sælsen (retslige og lovlige forhold) har sagt op, Marianne har 
fundet en ny underviser. Nina Staal er stoppet som delkursus leder, Marianne har overtaget dette, 
men prøver at finde en anden. Gabriele stopper, Marianne har fundet en ny underviser (Mette 
Engbeck, Region Sj.), der overtager i 2019. 
Ændring af delkursusleder i kursus 2 – Marianne har fundet en erstatter for Dorthe Pedersen.  
 
7. Inspektor 13. juni besøg i BUC Region H - konklusion heraf. 
Tilbagemelding fra inspektorer: Der er en vilje til uddannelse i BUC, men dette tager tid og kræver 
ressourcer. Vejleder skal være kvalificerede, alle skal have uddannelsesplaner og forskning skal være 
mere fremtrædende. Desuden mere fokus på psykoterapi. 
 
8. Forespørgsel fra Thorsten Schumacher ift faglig profil der skal justeres ift. målbeskrivelse fra 2014 
– hvordan skal vi gøre? 
Dette skal diskuteres i uddannelsesrådene, herefter kan det drøftes igen i VIU til efteråret.  
 
9. Høring over udkast til bekendtgørelse om speciallæger og bekendtgørelse om uddannelse af 
speciallæger jf. Mariannes mail d. 4. Jan. 2018.  
Diskussion føres i BUP.  
Meryam – skriver et udkast til revurdering af akutpsykiatri/retspsykiatri målbeskrivelse. Udskydes til 
næste gang.  
Kurser under introduktionsuddanelse: 
Pædagogik II – obligatorisk ift ansøgning til H-uddannelse. 



Grundkursus i psykoterapi - tilstræbes, at minimum første modul tages i løbet af 
introduktionsuddannelsen. 
Introduktionskurser (4 stk.) 
 
10. Fremtidige datoer for VIU møde: 
17.08.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.  
23.11.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde/skype med Ulla.  
25.01.2018, Glostrup Matriklen med fremmøde.  
 
11. Evt.  
UEMS-CAP:  
Gabriele Leth, Nina Tejs Jørring og Anna Sofie Hansen har deltaget i år. Der var diskussion om 
kompetencevurdering (logbog vs. skriftlig eksamen). Gabriele fortalte, at de har kontaktet BUP mhp at 
afholde en landsdækkende uddannelsesdag for at blive enige om kompetencevurdering.   
 
Evalueringsskemaer fra H-kurser: 
Gabriele har svært at bruge disse – er de obligatoriske? Erik går videre med dette.  
 
To-do: 
Erik tager punkt 8 op i uddannelsesråd Øst, tages op igen i VIU møde i august. 
Erik: til næste uddannelsesrådsmøde: samrating i kompetence kortene, hvordan kan dette implementeres. 
Erik: evaluering af kurser – er evalueringsskemaer obligatoriske. 
Marianne kontakter Ulla mhp psykoterapigodkendelser. Skal tilføjes til referat inden dette sendes til BUP.   
 
 

Referenter: Erik Døssing og Marianne Gürtler 


