
Referat VIU møde fredag d. 08.10.21 kl 11.00-14.00. 
 
 
Sted: Mødet afholdes med fremmøde på ”Ida og Kaspers kontor”  og virtuelt. 

Deltager fremmøde: Gabriele Leth, Kasper, Meryam, Anne Cathrine 

Virtuelt: Ida, Lasse, Ulla. 

Afbud: Nikoline, Mathilde.  

 
1) Valg af referent: Meryam Javed 
 
2) Referat fra sidst er godkendt.  

 

3) Psykoterapigodkendelse ved Meryam/Ida: 

Siden sommer er der modtaget tre ansøgninger, to af disse godkendes og den sidste 

forhåndsgodkendes.  
 
4) H og I kurserne: (hovedkursusleder H: Gabriele Leth, hovedkursusleder I: Anne Cathrine) 

 
H-kurserne: Der er nogle omrokeringer i forhold til delkursuslederne på nogle af kurserne, samt hvor de 
afholdes da kurserne afholdes oftest der hvor delkursuslederen har base. VIU fastholder at H-
kursusrækkerne skal forløbe over 2 år.   
 
I-kurserne: Et kursus har der været 40 tilmeldte, hvilket der ikke var kapacitet til. Det ”løste sig selv” da der 
var 50 % frafald. Der er startet ny række op, hvor en af delkursuslederen kun har prøvet at holde det virtuelt 
og havde udfordringer ved at omlægge det til fysisk kursus.  
 
I og H kurserne afholdes fysisk. Der er ikke mulighed for virtuel deltagelse fremover.  
 
Speciale specifikke forskningskursus: Ligger aktuelt hvert andet år og arrangeres af børne- 
ungdomspsykiatrisk selskab. Vi drøfter i VIU at H-lægerne potentielt kan komme i klemme ved ikke at nå at 
kunne deltage inden de er færdige som speciallæger. Ulla vil skrive til bestyrelsen og cc Per Hove, om det 
kunne være muligt at de blev afholdt årligt? 
 
5) Målbeskrivlesen: 

SST har siddet i Claus Malta og havde styret det med målbeskrivelserne. Anledningen til 

ændring af målbeskrivelsen var at H-kursus rækkens indhold var blevet ændret. Vi har været i 

gang i tre år ift. udarbejdelse af målbeskrivelsen. Claus er i mellemtiden gået af og der er 

kommet en anden til, der hedder Mie. Da den endelig var godkendt i bup osv, så fik vi besked 

på at der er en ny format i SST, hvorfor i nu er i gang med den endelige udgave. 

 

Til mødes i dag går vi i gang med gennemgang af målbeskrivelsen således den igen kan 

sendes til godkendelse ved bestyrelsen. Inden den sendes videre til SST.   

 

 

6) Nyt fra regioner - herunder fra kursisterne og ansættelsesrunder. 

Punktet udgår da tiden i dag bruges til gennemgang af målbeskrivelsen.  

 

7) Evt 
 
 


