
Referat VIU møde fredag d. 19.11.21  kl 11.00-14.00. 
 
Sted: mødet afholdes med fremmøde på Gabrieles kontor i Glostrup og virtuelt på teams.  

 

Fremøde: Gabriele, Ida, Anne Catrine og Meryam. 

Afbud: Nikoline, Lasse, Katrine, Mathilde.  

Barsel: Martin. 

 
1) Valg af referent: 

Meryam Javed 
 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde.  

Sidste referat er godkendt. 

Der mangler referater på hjemmeside for dette år. Vi finder lige disse frem og indsender 

dem. 

 

3) Psykoterapigodkendelse ved Ida: 

Der er to forhåndsgodkendelse og to endelig godkendelser.  
Psykoterapisupervisorlisten er opdateret og der er skrevet ud til alle der står på om at de gerne må 
ligge på hjemmesiden. Den ligger nu igen på hjemmesiden.  

 
4) Kort runde - er der nyt fra I og H kurser - ansættelsesrunder m.m. 

I-kurser: Ej nyt. Anne Cathrine er ved t arrangerer forårsrækken.  
H-kurser: Gabriele har lidt bøvl med de sædvanlige kandidater ift. at melde tilbage. Nanna har brug 
fo ren makker i det offentlige for at kunne hjælpe med at arrangere kurset. Gabriele vil forsøge at 
spørge Helene.  
Ansættelsesrunde:  
Region SYD, ingen ansøgninger til ansættelsesrunder i forår 2021 og efterår 2021.  
Region NORD – MIDT, ved vi ikke endnu. 
FYP repræsentant i midt, nord og syd er overgået til anden FYP medlem.  
VIU – repræsentanten skal helst kunne deltage landet over.  

 
5) Kort drøftelse ift fremtidig konstituering i VIU: 

Ulla vil gerne trækker som formand. Ut. har meldt sig til gerne at ville overtage posten. 

Ulla vil gerne skrive til bestyrelsen ift. at Ulla trækker sig og at Ut får dispensation for 

at kunne overtage.  

Bestyrelsens sammensætning: 

En formand 

En H-kursusleder 

En I-kursusleder 

To Ordinærmedlem 

To Repræsentanter for H-årene, og to supl.  

Et FYP-medlem. 

 

6) Færdiggøre revision af målbeskrivelsen: 

Nu er vi færdige med vores dele af arbejdet, fraset nedenstående.  

Specialespecifikke kurser 3 dage, står som obligatorisk kursus i logbog – Vi skal tage 

stilling til hvordan dette indgår og hvordan forskningstræningsopgaven skal beskrives i 

målbeskrivelse.   

Vi mangler beskrivelse af kurset omhandlende seksualitet og seksuelle overgreb, 

Gabriele har skrevet til delkursuslederen. 

Vi skal med bestyrelsen havde drøftet hvordan psykoterapigrunduddannelsen og 

Forskningstræningopgaven skal have fremgår i målbeskrivelsen.  



Gabriele har desuden skrevet til Per mht. at lave en beskrivelse af speciale specifikke 

forskningskurser, der kan ligge på BUPs hjemmeside og evt i målbeskrivelsen.  

 

Vi aftaler desuden i dag at Ida formatere målbeskrivelsen, således det præsenteres som 

et færdigt dokument til bestyrelsen, fraset de ting vi mangler. Derefter vil Meryam 

sende denne til gennemlæsning i bestyrelsen, i håb om at alles kommentarer og 

refleksioner nu er tilgodeset og vi kan indsende målbeskrivelsen til SST snarest.  

 

Meryam Javed 

 

 
 


