
Dagsorden VIU møde fredag d. 18.06.21 kl. 12.00-14.00. 
 
Sted: Mødet afholdes virtuelt.     

 
Deltager: Ulla, Gabriele, Marianne, Mathilde, Nikoline og Katrine.  
Afbud fra Martin, Lasse og Ida.  
 
 
1) Valg af referent: Anne Cathrine. 
 
2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendelse uden yderligere. 

 

3) Psykoterapigodkendelse ved Meryam: Ingen ansøgninger til godkendelse. 
 
4) H-kurser v Gabriele:  

- Der har været evaluering af virtuelle kurser. Delkursusleder oplever at det har 

fungeret, men mere besværligt. Dette kan eventuelt bedres ved en medhjælper til 

tekniske vanskeligheder. Dette er muligt, men der stiles mod kurser med 

fremmøde efter sommerferien.  

 

- Det er besluttet at man ikke kan deltage virtuelt i kurser som er beregnet til 

fremmøde.  

 

- Der er forslag om at lave et dokument over H-kursernes program som 

delkursuslederne kan tilgå og få et overblik over alle kursernes indhold og dermed 

kunne justere eget indlæg efter dette.  

  

- H-læger som i forbindelse med nærtstående indsendelse til 

speciallægeanerkendelse og som mangler godkendelse fra sygemeldt 

delkursusleder kan rette henvendelse til Gabriele.  

 

- Der er forsat drøftelse af kursusledelsen af kursus ”ADHD/farmakologi 1”. 
 

 
5) I-kurser v Marianne: 

- Der er proces i gang om at finde afløser for Marianne som desværre stopper 

som hovedkursusleder. Sekretær som har assisteret Marianne forsætter.  

 

- Det er aftalt med BUP at delkursusleder selv finde supporter/medhjælper som 

kan aflønnes.   

 

- Fremtidige kurser skal foregå ved fysisk fremmøde, men der skal foreligge en 

”plan B”.   

 

 

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

- I forbindelse med at K-SADS-interviewet blev fjernet fra H-kurserne skulle 

samratinger foretages i regionerne. Det er usikkert i hvilken grad dette bliver 

efterlevet. Der er bekymring i forhold til om det giver en kvalitetsforringelse og 

mindre faglig udvikling. Som udgangspunkt melder VIU-medlemmer bekymringen 

tilbage til regionerne   

 

- I forhold til ansøgninger til H-stillinger var der ingen ansøgninger i Region syd, 

der blev besat 3 ud af 4 stillinger i Region Midt-Nord og 4 ud af 6 stillinger i 



Region Hovedstaden. Dermed forsat ubesatte stillinger i alle regioner.   

 

- Der er drøftelser omkring løsninger på udfordringer med begrænset 

supervisorer.  

 

 

7) Ideer til arbejds/fokusområder for VIU fremadrettet: 

- Et emne som virker til at fylde er uddannelse i den travle hverdag. Der er 

drøftelse af hvorledes dette kan arbejdes med i VIU. Der skal følges op på dette 

ved kommende møder. 

 

 

8) Faglig profil  

-  Der har igennem længere tid afventet godkendelse fra regionerne. Der sendes 

opfølgende mail til relevante kontakter omkring status.  

 

 

9) Evt. 

- Erik Døssing er udgået af Videreuddannelsesrådet fra Region Øst. Der skal 

findes ny repræsentant. Processen til at finde en ny repræsentant er usikker. Der 

tages kontakt til tidligere medlem for at spørge til dette. 

 

- Mødet d. 20.08.21 forsøges rykket til september. 

 

- Rigtig rigtig mange tak for din kæmpe indsats i VIU Marianne! Du 

ønskes alt mulig held og lykke fremover fra hele VIU.  

 


