
Referat af VIU møde fredag d. 22.11.2019, kl 11.00-14.00. 

 
 

Sted: Nordstjernevej 12, Glostrup, RHP-Lokale-BUC-GLO mødelokale Bolig 25 

 
 
 

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

 
3) Psykoterapigodkendelser v Ida: Der er modtaget 5 ansøgninger, 4 godkendt direkte, 1 
forhåndsgodkendelse. 

 
4) Hog I-kurser ved Gabriele og Marianne: 
H kurser : kører ret godt, ikke de store problemer udover de ændinger der planlægges i 

fht det indledende kursus. NB vil gerne stopper efter 2020. Der søges efter ny underviser. 
Vi ønsker ekstra psykofarmakologi kursus 3 fra 2021. 
Der drøftes muligheder i fht hvad det betyder for de nuværende ændringer. 

 
Der er kommet ny underviser i kurset Krise og belastningsreaktioner efter Anne Marie 
Christensen. 

 
Der et ønske om at  bytte rundt i rækkefølgen i fht 3 endagskurser. 
Skizofreni kurset og tics/tourette kurset samles i Aarhus næste år. 

 
Gabriele Leth vil gerne fortsætte som H-kursusleder. 
 

  
5) Referat/opfølgning af BUP bestyrelsesmøde ved Gabrielle. 
Drøftede vores ønskes om at gøre I-kurser obligatoriske, det har der været forsøgt før, 

men man vil prøve det endnu endag. Det er bestyrelsen, der skal kontakte 
sundhedsstyrrelsen. 
Nævnt vores arbejde med målbeskrivelsen - når den er revideret vil/skal bestyrelsen 

gerne have den til gennemsyn inden godkendelse 
Bestyrelsen indstiller herefter målbeskrivelsen,  såfremt de godkender den. 
 

Beslutning : Ulla kontakter Anne Marie, jvf mail fra Ida 16.08 (Claus Malta, juni) vedr. 
hvordan arbejdsgangen er i fht godkendelsen. 
 

6) Nyt fra Regioner : 
Det oplyses, at man i Region Syd kun tilbyder 2 ugers fokuseret ophold i pædiatrien, og vi 
er orienteret om, at det lægger sig om af de formelle krav fra sundhedsstyrelsen, men at 

vi her fra VIU fortsat anbefaler et  4 ugers ophold 
 

Der har lige været inspektørbesøg i Region Sjælland, der er kommet en del bemærkninger, 
bl.a. televejledning ( Holbæk matriklen), vagtarbejdet uhensigtsmæssigt organiseret 
(mangler oplæring). 

 
Der har i Region H været afholdt stormøde mhp drøftelse af arbejdsmiljø ( bedre 
introduktionsprogrammer, supervision og forventninger til nye kollegaer) 

 
Region Midt, færre undervisningstimer, undervisningtilbuddet er betydelig mindsket efter 
udflytningen til Skejby. 

 
Ansættelsessamtaler: 
Region Syd 2 ansøgere til 3 forløb 



Reigon Midt/Nord 3 ansøgere til 5 forløb 

Region Øst 5 ansøgere til 6 forløb 
 

8) Revision af målbeskrivelsen - der arbejdes videre. Arbejdet færdiggøres. 
 
Psykofarmakologi 1 udvides til 2 dage (fra 2021)- drøftelse af, hvad det skal omhandle. 

 
 
9) Faglig profil, hvor er den havnet henne. Erik følger op, hvor langt de er i processen i fht 

at få den revideret udgave godkendt. 
 
 

Der opfordres til referatet sendes ud sammen med dagsorden til næste møde. 


