
Referat VIU møde fredag d. 16.08.2019, kl 11.00-14.00. 

 
 

Sted : Gabrielle's kontor, Det Ambulante Hus, Glostrup. // Ulla deltager på Skype 
(ulla mobil 51682935/skypenavn ullabrittp 
 

Tilstede Erik, Ida, Marianne, Gabriele, Lasse 
 
 

1) Valg af referant - Ulla 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde 

 
3) Psykoterapigodkendelser, 2 ansøgninger, 1 endelig godkendt og 1 forhåndsgodkendt, 
samt timeantal v I-kurser v Ida 

 
4) individuel terapi, men stemmer ikke overens med skemaet. PTU vil gennemgå 
betænkningen og udvalget 

 
De nye skemaer til opgørelser af terapi, som Ida har lavet, bliver ud på BUP's hjemmeside 
til fremtidig brug. 

 
5) Hog I-kurser ved Marianne og Gabriele 
H-kurser - er i gang med den nye kursusrække. Vibeke Høegh overtager det affektive 

kursus igen. Drøftelser med Jakob Pauldan om han har mulighed for at fortsætte med 
skizofrenikurset. 
Tics og Skizofrenikurset forventes samlet i Aarhus fra 2020, så man undgår 1-dags kurser. 

Niels Bilenberg vil gerne afløses i fht psykopatologi kurset (Kiddie Sad's kurset),  drøftelse 
om K-sad delen fortsat skal have 1 dag eller om kurset skal reduceres til 3 dagen.  GL 
arbejder videre med at finde en ny delkursusleder, gerne fra Region Syd. 

Det besluttes, at reducere kursusrækken fra 4 til 3 dage i fm 
 
I-kurser: Stadig mange I-læger, oftest 25 læger på kurserne. Ny delkursusleder i Odense 

fra foråret. Ny kursusrække fra efteråret 2019. 
I kurserne ikke redvideret i fht målbeskrivelsen, overvejer at justere kurserne i fht 
målbeskrivelse. Marianne vil påbegynde arbejdet med de forskellige delkurser. 

Fået ny sekretær, det har været hjælpsomt. 
 
Drøftelse om der er brug for møde med bestyrelsen i fht at orientere om vores arbejde og 

ønsker i udvalget, bl.a. i fht at gøre I-kurserne obligatoriske. Bestyrelsen skal i følge vores 
orientering indstille til sundhedsstyrelsen at I-kurserne bliver obligatoriske. De har 

tidligere meddelt, at de bakker op om det. 
 
Erik skriver mail til formand Anne Marie og kasser Anna Sophie i fht om det er muligt. 

 
6) Revision af målbeskrivelsen : Arbejdet fortsætte fra hoveduddannelsen 
 

7) Nyt fra Regioner - herunder deltagelse i H-ansættelsessamtaler det kommende år. 
Region H - mere fokus på psykoterapi efter der er kommet psykoterapiansvarlig på hver 
matrikel. 

 
Lasse deltager som VIU repræsenatant til ansættelsensamtalerne i december i Region H. 
Ulla i Syd og Nord. 

 
8) ingen punkter 
 

 



 


