
Referat VIU møde fredag d. 22.01.22  kl 11.00-14.00. 
Mødet er omlagt til et virtuelt møde pga. COVID-situationen.  
Deltager: Ulla Pedersen, Gabriele Leth, Anne Cathrine Bregner Steenstrup, Kasper Jessen, Nikoline 
Birkelund, Mathilde Frahm Laursen, Lasse Langhoff, Meryam Javed 
Meldt afbud: Katrine Spang. Barsel: Martin K. Rimwall 
 

1) Valg af referent: Meryam Javed 
 

2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt. 
 

3) Konstituering, herunder også fordeling af deltagere ved HU-samtaler over året (der er et genopslag i 
Syd): 

 
Konstituering af udvalget i 2021, samt det forgange årshjul: 
Udvalgets sammensætning: 
Formand: Afdelingslæge Ulla Britt Pedersen, ullapede@rm.dk 
Næstformand og ordinær medlem: 1. reservelæge Meryam Javed 
H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth 
I-kursusleder: læge Anne Cathrine Bregner Steenstrup 
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant), afgående kursus-
repræsentanter 
Kursistrepræsentant 2019: H-læge Lasse Langhoff  
Kursistrepræsentant 2018: H-læge Ida Maria Ingeholm Klinkby 
Ordinærmedlem: 1. reservelæge Anne Catrine Steenstrup 
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: H-læge Ida Maria Ingeholm Klinkby 
Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 

 
Repræsentanter fra VIU i hoveduddannelses ansættelsessamtaler: 
Region Midt - Nord: Ulla. 
Region Syd: Ulla.  
Region Øst: Meryam. 
Lasse ønsker at være suppleant. 

 
Årshjulet: 
16.04.21, kl 11-14, virtuelt møde. 
18.06.21, kl 11-14, fysisk møde, Roskilde, Marianne booker rum. 
20.08.21, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Glostrup, Gabriele booker rum.(blev rykket til 8.10.21) 
19.11.21, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Roskilde, Marianne booker rum.  
21.01.22, kl 11-14, fysisk, som udgangspunkt, Gabriele booker rum.  

 
Konstituering af udvalget i 2022: 
Udvalgets sammensætning: 
Forperson: Meryam Javed, Meryam.Javed@regionh.dk  
Sekretær: foreløbig, 1. reservelæge, Meryam Javed.  
H-kursusleder: overlæge Gabriele Leth 
I-kursusleder: afdelingslæge Anne Cathrine Bregner Steenstrup 
Kursistrepræsentant 2022: Afventer repræsentant.  
Kursistrepræsentant 2021: H-læge Nikoline Birkelund (Katrine Spang suppleant) 
Kursistrepræsentant 2020: H-læge Kasper Jessen (Mathilde Laursen suppleant) 
Ordinærmedlem 1: 1. reservelæge, læge Ida Maria Ingeholm Klinkby.  
Ordinærmedlem 2: Reservelæge, Kasper Jessen.  
Kontaktperson ift. psykoterapigodkendelse: 1. reservelæge Lasse Langhoff.  
Repræsentant fra FYP: Martin Køster Rimvall 

 
Repræsentanter fra VIU i hoveduddannelses ansættelsessamtaler: 
Region Midt - Nord: Meryam. 
Region Syd: Meryam.  
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Region Øst: Meryam. 
Lasse er 1. suppleant og Ulla er 2. suppleant. Skal være en specialeudpeget speciallæge.  
 
Årshjulet: 
8.4.22 kl.11-14 – bestræber os på fysisk fremmøde – Gabriele 
17.6.22 kl.11-14 – bestræber os fysisk fremmøde – Gabriele  
16.9.22 kl.11-14 – bestræber os fysisk fremmøde – Gabriele  
18.11.22 kl.11-14 – bestræber os på fysisk fremmøde – Gabriele  
20.1.23 kl.11-14 – bestræber os på fysisk fremmøde – Gabriele 

 
Ansøgninger til grunduddannelse i psykoterapi: 
1 januar 
1 april 
1 juni 
1 august 
1 november 

 
3.a) Vi beslutter at vi laver fristen i august om til 1. september, da der oftest ikke er ansøgninger lige 
efter sommerferie perioden, at terapiaktiviteten/teoriaktiviteten er lav i de måneder, således det at 
fristen rykkes til 1. september i stedet. 
Lasse skriver til Lene fra bup, ift at han overtager posten fra Ida som psykoterapiansvarlig og der-
med opdatering af mail samt ændring af fristdatoen.   
 
3.b) Gabriele har et ønske om at stoppe som hovedkursusleder til forår 2023. Dette meldes ud til 
årsmødet. Stillingen vil blive slået op efterfølgende. Vi håber på kvalificerede ansøger.  

  
4) Psykoterapigodkendelser og ”familieterapi” ved Ida  

Der har været 4 ansøger, 2 er forhåndsgodkendt, en er endeligt godkendt.  
Den sidstes ansøgning skal drøftes i dag. Ansøgeren har kategoriseret KAT med familieinvolvering, 
som familieterapi – Ansøgeren har i dokumentationen overstreget dette og kaldt det familieterapi. 
Supervisor er Gabriele og bekræfter at disse forløb har været familieterapi, således har ansøger 
relevante timer.  
 
Vi diskuterer dog at kravet om systemisk narrativ – terapi er ikke obligatorisk aktuelt i 
pyskoterapibetænkningen. Vi tænker fra VIU at dette skal tages op med psykoterapiudvalget, gerne 
formand og psykoterapi-godkendelsesansvarlige. Gabriele skriver til udvalget.   

 
5) Tilbagemelding efter møde med bestyrelsen herunder målbeskrivelsen m.m 

 
Ved BUP-bestyrelsesmøde dd. 18.1.22, kl 14-16.  
Fik vi svar på til i dag: 

 
1. Der skal refereres til psykoterapibetænkningen i målbeskrivelsen, i forhold til krav. 

Vi skal tilsidesætte grunduddannelsen som udvikling af færdigheder og viden der er essentiel for en 
bu psykiater. Det skal tilsidesættes fx knivtid ved speciallægeuddannelse i kirurgi. Gabriele vil 
arbejde på at SST kan være med på en beskrivelse. HVIS der går knude idet, har bestyrelsen i dag 
besluttet at psykoterapigrunduddannelsen er en essentiel og nødvendig del af 
speciallægeuddannelsen. Såfremt der er behov for det vil BUP-selsskab gerne udarbejde en 
udtalelse der tydeliggør nødvendigheden af psykoterapigrunduddannelsen som en del af 
hoveduddannelsen.  
Rikke W, vil fortsat være vores kontaktperson til bup-bestyrelsen ift arbejdet med målbeskrivelsen.  

2. I forhold til overgang vd målbeskrivelserne, da har vi dd. fået carte blanche til formuleringen så vi 
sikrer os ingen kommer i klemme ift. særlig kursusrække og kompetence ændringer.  

3. Vi må gerne lægge beskrivelse af forskningstræning op på bup net.  
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Ved VIU-mødet i dag er begge afsnit af målbeskrivelsen læst op og endelig godkendt. Vi bibeholder 
ordlyden for at tydeliggøre vigtigheden af psykoterapiuddannelsen som et delelement af en hoved-
uddannelse i bu psykiatri. Dette efter sparringen og kommentarerne ved bup bestyrelsesmøde. Mål-
beskrivelsen er således klar til at blive sendt til godkendelse i SST. De har en behandlingstid på ca. 3 
måneder. Gabriele har ansvaret for dette.  

 
Faglig profil: 
Ulla gør opmærksom på at den faglige profil fortsat ikke er godkendt af uddannelsesrådet. Tobias 
har muligvis en ide om status.  
Godkendelse af denne status? – Vi spørger Tobias om status. – Der er dd. sendt mail til Tobias om 
forespørgelse.  
 

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

 
I-kurser: 
10 timer generel teori. Anne Cathrine har fået henvendelser fra H-læger der forespørger om man må 
få modul 4, generel teori, da de mangler det. De 10 timer er samlet hvis man har deltaget i hele I-
kursus rækken og ikke det enkelte modul. Dette blev taget op til bup-bestyrelsesmøde, hvor der var 
bred enighed om at I-kurserne er forebeholdt I-læger og ikke H-læger. Det anbefales at de kontakter 
psykoterapiansvarlig på deres uddannelsessted for at planlægge de manglende timer.  
 
Vi aftaler desuden i forhold til tilmelding af I-kurserne at dette tilbydes som en samlet pakke. Hvis 
kursisten er syg, fraværende af anden årsag, da skal de ikke fremover automatisk tilbydes næste 
tilsvarende kursus, men kursisten skal kontakte sekretær til tilmelding, hvis der fortsat er et ønske 
om at deltage.  
 
H-kursus: 
Martin, skizofreni – H-kurset, blev i første omgang aflyst pga sygdom ved Martin. Men er nu blevet 
afholdt. Det var en Hybrid-ordning med nogen fremmødte og nogen virtuelt. Kasper var deltagende 
og synes det var et fint kursus. Hybrid ordningen - blev tilbudt pga. COVID-situationen.   
Fremover, når covid er under kontrol igen, at vi insisstere på fysisk fremmøde.  
Stine og Shiela, ADHD, er ved at blive kørt ind til delkursuslederstilling.  
Nanna, Belastning- krise, ønsker at afgive delkursuslederposten videre, da det logistisk kan være 
svært at bibeholde opgaven. Gabriele har en anden i udsigt hun gerne vil spørger.  
 
Ansættelsesrunder: 
Region Syd: - ingen runde da ingen ansøger til de 3-4 hoveduddannelsesstillinger. Der er genopslag. 
Region Nord (region midt skejby og nord alborg): 2 ansøger til 5 hoveduddannelsesstillinger. 
Region Øst: 13 ansøger, 2 afviste. Der blev besat de opslået 6 hoveduddannelsesstillinger, samt to 
ekstra forløb.  

 
7) Årsmøde, H og I- hovedkursusleder møde med delkursuslederne – samt årsberetningen. 

Årsberetning – laves af Meryam – Ida læser op.  
Gabriele indkalder til delkursusleder mødet – såfremt Gabriele fortsat er i Grønland da omlægges 
det til enten virtuelt eller aflyses. 

 
8) Evt.  

Ida – gruppen for Karrierevejs-projektet, som afslutning afholdes der en afsluttende workshop – 
uddannelseslæger og uddannelsesansvarligoverlæger. Der er forskellige oplægsholder, herunder 
hvad gør man når medierne kontakter en, speciallist uddannelsen i psykoterapi, ledelse, 
børnesagskyndig, Anne Sofie – internationalarbejder.  
18 maj 2022 9.30-15.30 – I odense, kun med fysisk fremmøde.  
 

9) Vi takker Ulla for hendes kæmpe arbejde i VIU og ønsker dig held og lykke fremover. Vi regner 
bestemt med at se hinanden i andre sammenhænge!  
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