
Referat af VIU møde fredag d. 16.04.20, kl 11.00-14.00. 
 
 
Sted: Mødet afholdes virtuelt. 
 
Afbud fra Martin, Lasse, Ida. Meryam deltager til punkt 4) psykoterapigodkendelse. Årgang 2020 
repræsenteres fremover af Mathilde F. Laursen.   
 
 
 
1) Valg af referent. Anne Cathrine Steenstrup 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde. Der er ingen ændringer eller tilføjelser på 

nuværende.  

 

3) Nye medlemmer. Der er valgt nye repræsentanter fra 2021. Nikoline Birkelund og Katrine 

Spang som er fra Region Hovedstaden. Nikoline og Katrine er inviteret til kommende møder. 

Velkommen til 😊.  
 
4) Psykoterapigodkendelse ved Meryam.  

• Der godkendes 2 psykoterapiansøgninger.  
• Der er drøftelse omkring forespørgelse vedrørende merit af psykoterapi opnået i 

udlandet. VIU beslutter at supervision skal være foretaget ved supervisor godkendt af 

BUP. Der kan tages stilling til om den teoretiske del kan videreoverføres ved konkret 

vurdering.   
 
5) H-kurser v Gabriele.  

• Aller kurserne afholdes, men virtuelt. Der er blandet udfordringer i forhold til dette, 

både i det praktiske samt selve undervisningen. Der ses frem til at kurserne kan 

afholdes fysisk.  
• Der er spørgsmål om kursister fremover vil kunne tage kurserne virtuelt efter lempelse 

af coronarestriktioner. VIU indstiller til at kursusdeltagelsen er med fremmøde. Dette 

både af hensyn til undervisere, udfordringer ved afholdelse af både virtuel og fysisk 

undervisning samtidigt og kursernes kvalitet samt hele det sociale komponent for 

kursusdeltagerne. Der kan overvejes dispensation ved særlige omstændigheder.  
• Der er drøftelse af kursusledelsen af kursus ”ADHD/farmakologi 1”.   

 

6) I-kurser v Marianne. 

• Marianne har meddelt, at hun stopper til efteråret som hovedkursusleder. Marianne har 

tilbudt at køre kursusrækken videre indtil august 2021. Stor tak til Marianne for hendes 

store indsats igennem de mange år. 

• Der er opstartet ny kursusrække i forår 2021 hvor der er afholdt første kursus med 

deltagelse af omkring 40 læger.  

 

7) Nyt fra regioner - herunder fra kursisterne og ansættelsesrunder m.m 

• I Region Nord er der udfordringer i forhold til tilstrækkelige supervisorer til supervision 

af psykoterapi – både på nuværende, men også senere. Dette har medført skriftlig 

henvendelse til formand for BUP, formand for Psykoterapiudvalget, og formand for 
Videreuddannelsesudvalget. VIU genkender bekymringen omkring supervisormangel fra flere 
regioner. Derfor ser VIU positivt på at læger i sluthoveduddannelse og speciallæger opfordres og 
støttes til specialistuddannelse inden for psykoterapi  

 

8) Målbeskrivelsen, status. 



• Målbeskrivelsen er endeligt godkendt – også af BUP. Den er på vej til 

Sundhedsstyrelsen via BUP.   

 

9) Vores kommentarer til Curriculum Framework Draft 2020 fra UEMS-CAP jvf videresendt mail 

fra bestyrelsen.  

• Der blev nedsat en arbejdsgruppe som har mødtes og nedskrevet kommentarer fra VIU 

og FYP som indsendes via Martin. Umiddelbart er der ikke behov for yderligere.  

 

10) Evt. 

• Akutrul i Region Hovedstaden. I forhold til akutrul som i Hillerød ligger over 3 mdr. i slutdelen af 
introstilling vanskeliggør det terapiforløb under introuddannelsen såfremt at disse skal ligge i sidste 
halvdel af introstillingen.  Der aftales at Anne Cathrine tager problemstillingen videre til UAO i 
Hillerød samt psykoterapiansvarlige overlæge i Region Hovedstaden.  

  
 
 
 
 


