Referat af VIU møde fredag d. 16.04.2020, kl 11.00-13.00.
Sted: virtuelt på følgende adresse, det kan tilgåes fra https://rooms.rm.dk/webapp/home
- vælg derefter videopkald og skriv derefter adressen, så burde det virke. Åben helst fra
en google chrome browser hvis muligt, det virker bedst, har hørt rygter om, at den måske
også kan tilgåes fra Skype, men har ikke selv prøvet det...
meet.rm115@rooms.rm.dk
Mødet foregik med virtuelt grundet coid-19.
Afbud fra : Anne Cathrine og Marianne
Deltagere : Martin, Lasse, Louise, Ida, Gabriele

1) Valg af referant - Ulla
2) Godkendelse af referat fra sidste møde - godkendt
3) Psykoterapigodkendelser v Ida : modtaget 3 ansøgere, 2 er godkendte og 1
forhåndsgodkendt. 1 tidl. forhåndsgodkendt, er nu endelig godkendt.
Der ses en vis opfindsomhed i fht at få supervisionen godkendt og vi skal herfra minde
om, at man ikke kan sidde i en supervisionsgruppe uden at have aktive egne forløb. Der
drøftes om vi evt. skal give feedback til psykoterapiudvalg mhp dette.
5) H og I-kurser ved Marianne og Gabrielle :
H-kurser : Aprilkurserne er aflyst grundet coronapandemi ( Misbrug /Adfærdspersonlig +
opstartskurset for det nye hold og psykoterapikurset).
Kidde-sad opfølgningskursus bliver sandsynligvis også aflyst.
Der er usikkerhed omkring alle H-kurserne her i foråret/sommeren skal aflyses. Gabrielle
afventer svar fra sundhedsstyrelsen, indtil videre er juni kurserne ikke aflyst.
Ida spørger til specialspecifikke forskningskursus, om vi fra VIU skal opfodrer til at det
afholdes hvert år i stedet for hvert 2. år for at undgå at uddannelseslægerne kommer i
klemme.
I-kurserne (beskrivelse fra Marianne modtaget pr mail): Ift. I-kurser så har vi aflyst forår
kursus 1 og 2. Vi har ikke fundet tider i efteråret, det skal vi gøre.
Vi afventer om kursus 3 skal aflyses eller afholdes. Vi håber, det kan afholdes.
I marts afholdt vi efterår 2019 kursus 4, psykoterapi. Det forløb godt. Jeg har sammen
med Bernadette og Nina snakket om at få hele psykoterapi delen (I-kursus, grundkursus i
psykoterapi) evalueret sammen med psykoterapi udvalget for at finde ud af hvem der
underviser i hvad, og hvor tingene skal ligge. Det arbejder vi videre med
6) ”Oprydning” på hjemmesiden v Ulla/Ida : BUP har lavet ny hjemmeside og i fm
årsmødet blev i opfordret til at se på, hvad vi i VIU genre vil have på hjemmesiden og evt
få ryddet op i det der ligger.
Vi nedsætter en lille arbejdsgruppe, der arbejder videre med det. Opføgning v næste
møde.
7) Opfølgning på årshjul v Ulla : Opsummering af ønsket om at arbejde for en større
sammehæng mellem I og H-kurserne, så det fagligt indhold koordineres. Punktet frafalder

delvis pga tid og at det er svært at drøfte via skærm og ikke optimale forbindelser og det
tages op på næste møde.
8) Nyt fra Regioner:
Ikke noget nyt, aktuelt fylder coronapandemien i planlægningen af arbjedet. Der afholdes
H-samtaler i foråret, hvor vi deltager med repræsentanter.
9) Evt :
I-kurserne : Der er sendt mail fra tidl. BUP formand til Sundhedsstyrrelsen mhp at få gjort
kurserne obligatoriske.
Målbeskrivelser – hvor langt er den i deres proces (BUP bestyrelsen) – om de har
godkendt den ? Ulla følger op.
Faglige profil – endnu ikke sket noget… den ligger til godkendelse i
videreuddannelsesregionerne – Louise tager en kontakt til dem.

