
Referat af VIU møde fredag d. 24.01.2020, kl 11.00-14.00. 

 
 

Sted: Nordstjernevej 1, indgang 6, familieterapeutisk team. Gabriele's nr: 26792922 
Afbud fra : Marianne, Lasse og Louise. 

Tilstede: Ida, Gabriele, Erik (skype) og Ulla. 
 
 

 
1) Valg af referant : Ulla 

 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: godkendt 
 

4) Psykoterapigodkendelser v Ida: 2 stk - begge godkendt. 
 

5) H og I-kurser ved Marianne og Gabriele: 
  
I-kurser: (mail fra Marianne efter mødet) Ifm. I-kurserne så har der været mellem 28-

30 personer på hvert I-kursus. De YL er meget glade for kurserne. Der er gode 
evalueringer. Jeg har et indtryk af at folk holder ved og færdiggør I-kursus rækken. 

Jeg har ikke indtryk af at folk hopper fra deres I-kursusstilling, men færdiggør den. 
Vi har fået delkursusledere til alle I-kurserne. Der manglede en underviser til kurset i 
Odense om neuropsykiatriske lidelser men det har Dorte Hulgård påtaget sig. Hun er 

også H-kursusleder. Så hun har erfaring og det har fungeret fint. 
Der har været et fint samarbejde mellem os og delkursuslederne. Tingene har 

fungeret. 
Der har været en venteliste på ca. 10 personer til hvert kursus. De YL har været kede 
af at komme på venteliste, men vi har heller ikke kunnet booke mere end 30 personer 

til hvert kursus. Jeg overvejer at bede delkursuslederne om at booke større lokaler, så 
der kan være 40 personer, så kan det være, vi kan mindske ventelisten. 

Vi har overvejelser ift. at sende kursusbeviserne elektronisk til deltagerne, så de kan 
overføre det til deres logbog. 
 

H-kurser: 
H-kurserne er planlagt for 2020. 

Det kommende hold, der opstarter er mindre end de foregående år. 
 

Der har været sammenfald mellem 2 H-kurser, så kursister, der manglede begge 
kurser, blev presset af dette. Det var desværre ikke muligt at rykke kurserne. 
Det har været udfordrene med endagskurser pga transporten tværs over landet for 

forskellige kursister. 
Derfor planlægges at sammenlægge 2 en-dagskurser i 2020 (Tourette og skizofreni) 

til et 2- dags kursus, det medføre samtidig, at ADHD-kurset bliver reduceret til 2 
dage. 
 

Generelt er der rigtig mange frameldinger til kurserne, hvilket er meget 
uhensigtsmæssigt for planlægningen. Det mindes om, at det er obligatoriske kurser 

og man ikke kan forvente at man ikke nødvendigvis kan tilbydes erstatningskurser på 
andre hold. -Vi forsøger selvfølgelig at hjælpe så vidt muligt, men vi appelere til, at 
man afventer ferieplanlægning til man har set H-kursusplanen. 

 
Fremadrettet går vi over til elektronisk afregning. 

Der er kommet sparekrav i fht H-kurserne fra sundhedsstyrelsen, endnu engang, men 
de er ikke mere konkret udmøntet og vi forventer, i store træk,  at kunne gennemføre 



H-kurserne som tidligere. Budgettet for kursisterne er dog øget med 10 kr pr kursist 

for forplejning. 
 

Der mangler fortsat en ny delkursusleder til det kommende nye psykopatologikursus 
2021. Vi har et ønske om, at kan fortsætte i Region Syd. 

 
6) Årsberetning : punkter/kommentarer 
* Psykoterapi, forhåndsgodkendelser, hvad det betyder og hvad det vil sige. Vi har 

fået nye skemaer til psykoterapigodkendelsen, kan bruges gennem hele uddannelsen 
der skal bruges i alle landsdele. 

Ansøgere : 
Godkendt : 16 ( siden august, herfra ca 1/3 forhåndsgodkendte) 
Vi oplever aktuelt ikke mange forhåndsgodkendelser. 

 
Supervisionen er bundet op på få hænder, så det opleves at været meget 

personafhængig. Men supervisorne kan også opleve, at der er ledigepladser i de 
forskellige supervisionsgrupper. 
 

 
*Det opleves, at det kan være svært for kursistrepræsentanterne at få fri til møderne i 

udvalget. Vi appellerer til at de lokale ledelser støtter omkring kursisternes arbejde i 
udvalget. Vi er et lille udvalg, så vi er sårbare for afbud og manglende deltagelse. 
 

*UBR og uddannelse 
 

*Generelt savnes mere formaliseret undervisning grundt om i landet. Det er også 
problematisk, at når der så er arrangementer, at der ikke er nok, der kan deltage. Det 
opleves, at folk kan have for travlt til at prioritere det. 

 
*Uddannelseslæger oplever sig generelt presset. 

*I-stillinger, vi har intryk af, at det går ok med at få besat I-stillinger. 
 
* H-ikke fuld besat over hele landet 

 
*I-kurserne har vi ønsket at få gjort obligatoriske, bestyrelser bakker om kring dette.  

Den videre godkendelse er op til bestyrelsen 
 

*H-kurser: videbægrlige kursister, der gerne vil have endnu mere undervisning, vil 
gerne lægge op til at underviserne bruge al den undervisningstid der er til rådighed. 
Al kursus godkendelse foregår i logbog. net - også speciallægegodkendelse - foregår 

aktuelt det uproblematisk. 
Vi har foretaget ændringer fra 2020  ( 1+3 bliver til 2+2). 

Ny delkursusleder for Belastningsreaktioner og PTSD - speciallæge Nanna Bork i 
stedet for Anne Marie Christensen. 
Vibeke Bille - velkommen tilbage til affektive lidelser 

 
 

*Målbeskrivelse - vi har gennem hele året arbejdet -revideret, optaget så de svare til 
målbeskrivelserne fra kurserne, kursusnavnene, tilrettet lærings/mål metoder m.m. 
Der er ikke oprettet nye kompetencer. 

Kompetencekort og målbeskrivelsen ligger på BUP's hjemmeside ( Region Nord/Midt 
mangler at lægge, der linket til deres kompetencekort op. 

  
7) Logbog.net v Gabriele: 



Drøftelse om vi i VIU skal overtage den elektroniske godkendelse i logbog.net. af 

godkendelse for grunduddannelse i psykoterapi (2.1.24). Aktuelt er den godkendelse 
placeret hos den enkelte vejleder nu - og aktuelt har vejlederen også mulighed for at 

godkende den kompetence uden forudgående godkendelse hos VIU.  Den nævnte 
kompetence skal først godkendes, når H-læge har samlet dokumentation for 

gennemført grunduddannelse (teori, supervision, terapi). 
Drøftelse også om i såfald der fortsat skal være et fysisk bevis på godkendelsen.  Vi 
forespørger på om, det er muligt at den kompentence kun kan godkendes af VIU 

(Gabriele Leth) ? Nuværende tekst i fht kompetencen bibeholdes. 
 

8) Nyt fra Regioner: 
Anbefaler at man har mere fokus på mesterlærer - og mere direkte supervision, her 
har den enkelte uddannelseslæge også et eget ansvar. 

 
 

9) Evt  - FYP foreslår nyt medlem, Erik vil gerne trække sig og FYP foreslår stud.ph.d 
Martin Rimval.   
 

Kommende møder 2020: 
17.04 

19.06 
28.08 
13.11 

22.01 
 

Årshjul :  Vi vil i 2020 arbejde på at få en større sammenhæng mellem I og H-kurser 
og det faglige indhold heri. Dette også som led i at vi forventer at I kurserne bliver 
obligatoriske.  Også med henblik på at kunne give en mere og relevant faglig feedback 

til delkursuslederne og på den måde kan hjælpe med at blive mere skarp på 
indholdet. 

 
Ulla: 
Vi vil forsøge at planlægge en workshop i fm næste års årsmøde. 

 
Sammensætning 2020: 

Formand: Afdelingslæge Ulla Brit Pedersen 
Næstformand og ordinært medlem: 1. reservelæge Meryam Javed ( barsel) 

H-hovedkursusleder: overlæge Gabriele Leth 
I-hovedkursusleder: overlæge Marianne Gürtler 
Kursistrepræsentant 2020: afventer H-kursus start forår 2020. 

Kursistrepræsentant 2019: H-læge Lasse Langhoff 
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup (barsel) 

Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse og ordinært medlem : H-læge Ida Maria 
Overgaard 
Repræsentant fra FYP: Martin Rimval 

 
Ida er gravid og går derfor også på barsel i løbet af 2020. Men lad os håbe, at Meryam 

og Anne Cathrine har lyst til at komme tilbage som medlemmer af udvalget. 
 
 


