
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Mandag d. 4. juni 2018 kl. 12.00 - 16.00 – fælles møde med DPS/DPO kl. 16.00 

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

 Lokale: salonen 

 

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Julia Bech-Azeddine, Jesper 

Pedersen og Anna Sofie Hansen. 

                                  Afbud: Malene Louise Djurhuus og Dorthe Vestager, observatør fra DPBU.  

   

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 06.04.18 

Blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om: 

 Seminar arrangeret af Overlægeforeningen med deltagelse af bl.a. politikere, kontorchef i KL  og 

vicedirektør i Danske Regioner. Temaet var ’Psykiatrien – en del af ét sammenhængende 

sundhedsvæsen med lighed i behandlingstilbuddene’. Der var oplæg ved nyvagt næstformand i 

lægeforeningen psykiateren Kirsten Illich, ut. og formand for DPS Gitte Ahle. Økonomen Jakob 

Kjellberg fra Vive gav udtryk for at, der manglede  økonomiske analyser for både BUP og 

voksenpsykiatrien. Bestyrelsen blev enige om  kontakte ham for at høre, hvordan vi kunne komme 

videre. Et andet indlæg var  fra professor Mette Hartlev inden for videnskabsetik: ”Vi skal tage os 

godt af de svage, hvis vi tager udgangspunkt i menneskererettighederne er vi godt hjulpne. Det er 

ikke lovgivningen der stopper os”.  

 Vi drøftede på sidste bestyrelsesmøde regionernes forslag til regionale Psykiatrihuse, til behandling af 

børn og unge med lettere angst og depressive symptomer – bestyrelsens holdning til forslaget er, at 

disse børn og unge er bedre hjulpet i kommunalt regi.  



 
 Ny udgave af ADHD-referenceprogrammet er ved at blive udarbejdet i sundhedsstyrelsesregi og det af 

selskabet udpegede medlem PhD Lis Henze Poulsen har orienteret om, at der er forskellige 

holdninger til evidensen, hvorfor der læses artikler igen.  

 Gruppe for asylbørn, hvor amc deltager sammen med Dansk Røde Kors m.fl. og på BUP-dk’s vegne 

fremfører den kendte evidens af, at fængselslignende forhold er skadelige for børn.  

 

Hanne Børner orienterede om møde i Socialministeret med bl.a. deltagelse af Psykologforeningen, 

Frivillignævnet, Socialrådgiverforeningen mv. Temaerne var forebyggelse, rettidig behandling af det rigtige 

barn osv.  

 

Anne Marie Raaberg Christensen og Jesper Pedersen orienterede om deltagelse i KL-konference om udsatte 

børn og unge, hvor amc deltog i paneldebat  sammen med Tine Vesterby Sørensen, medlem af Børn og 

Familienetværket, Børne- og Kulturchefforeningen og Thorstein Theilgaard, generalsekretær i Bedre 

Psykiatri. I debatten blev der udtrykt bekymring over, at 15% af børnene går igennem børne- og 

ungdomspsykiatrien. Et spørgsmål, man næppe ville stille i andre specialer f.ex pædiatrien. 

Jesper Pedersens rolle i paneldebatten var som repræsentant for regionen og handlede om de kendte 

udfordringer bl.a. stigende pres på børne- og ungdomspsykiatrien, udgående funktion, satspulje projekter, 

tendens til at der er brug for mere akutpsykiatrisk tilbud. Det understreges fra selskabets side, at der altid skal 

være mulighed for en rådgivende konsultation i børne- og ungdomspsykiatrien.  

 

4. Planlægning af konference  

Bestyrelsen ønsker at planlægge konference om forebyggelse gerne med afholdelse på Christiansborg. Der 

skal snarest findes en dato og der er ønske om oktober måned. Bestyrelsen drøfter mulige emner til politiske 

værter. Emnet for konference skal forebyggelse med en nuancering af forebyggelse i primær, sekundær og 

tertiær sektor. Bestyrelsen kom med bud på relevante oplægsholdere. Malene Djurhuus hjælper med 

planlægningen. 

 

5. Fremlæggelse om mit arbejde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen v/Linda Bramsen 

Linda Bramsen orienterede om uddannelsen og håb om indflydelse på uddannelsens indhold. Rådet rådgiver 

Sundhedsstyrelsen og regionerne ift. uddannelsen af specialpsykologer. Linda Bramsen problematiserer, at 

målbeskrivelsen ikke indikerer, at de skal se et bestemt antal patientgrupper på afdelingerne. Derudover 

bygger  uddannelsen ikke på den psykopatologiske tilgang, som lægernes uddannelse. I forhold til vejledning 

under uddannelsen er det selskabets opfattelse, at vejlederen altid er en psykolog. Selskabet beder Linda om 



 
at rejse problemstillingen i Rådet omkring, at der ikke kræves forskellige kompetencer alt efter om man skal 

være i børne- og ungdomspsykiatrien eller voksenpsykiatrien. Bestyrelsen vil gerne orienteres om status igen 

om et års tid.  

 

6. Hvordan skal en fremskudt enhed se ud – drøftelse. 

Bestyrelsen drøftede rammerne for en fremskudt enhed. Der var enighed om, at enheden skal være faglig 

stærk, og man eventuelt kunne samle TUT evalueringer sammen for at få afklaring. Bestyrelsen er af den 

opfattelse, at der skal tages udgangspunkt i forløbsprogrammerne, hvor vi skal ud i primær og sekundær 

sektor. Lene sender bestyrelsen evalueringen af KL’s udgivelse omkring ”Evaluering: En tidlig indsats hos 

udsatte børn og unge betaler sig”. 

 

7. BUP-dk holdning til frivillige organisationer 

Bestyrelsen drøftede holdningen til frivillige, og der var overvejende positive erfaringer fra bl.a Røde Kors 

ungdom og Sind Ungdom. Vi vil gerne samarbejde med frivillige, men er forargede over Headspaces 

selvpromovering på bl.a de sociale medier. De lover mere end de har evidens for, og Hanne Børner og Anne 

Marie  har skrevet kronik i Jyllandsposten som foranledigede et svært negativt response fra Poul Nyrup og 

Benedikte Kjær . 

BUP-DK vil meget støtte frivillig organisationer og der må gerne kunne ydes supervision til de frivillige. 

Signe Wentzel vil prøve at undersøge hjemmesiden ”mindhelper” og om der eventuelt derudfra lave et 

brochure til de frivillige i forhold arbejdet med børn og unge. 

 

8. Persondataforordning 

Lægeforeningen vil udarbejde databehandleraftale med BUP-DK. Dette afventes. Bestyrelsen vil på senere 

mødet i dag spørge, hvad DPS/DPO gør i forhold til forordningen. 

 

9. Strategi for videreførelse af selskabet 

Udsættes til næste møde. 

 

10. Liste over repræsentater i udvalg – bilag 

Bestyrelsen gennemgik liste og lavede et par enkelte justeringer. Listen lægges på hjemmesiden. 

Fremadrettet vil bestyrelsen gennemgå listen ved bestyrelsesmøderne. 

 

11. Tjekliste til opgaver ifm. Årsmødet – bilag 



 
Udsættes til næste møde.  

 

12.     Indstilling af æresmedlem  

Udsættes til næste møde. 

 

13. Planlægning af fælles mødet med DPS/DPO 

Mødet blev drøftet med udgangspunkt i dagsordenen. 

 

14. Eventuelt  

Mail fra Hans Dabelsteen i forhold til opfordring til medunderskrivelse af brev til Børne- og 

Socialministeren vedr. plan for handicappede. Bestyrelsen er af den opfattelse, at brevet er for ukonkret som 

beslutningsgrundlag for at medunderskrive, men at vi ser positivt på deres ønske om politik for 

handicappede. 

 

Anna Sofie Hansen orienterede om møde i UEMS vedr. harmoninsering af speciallægeuddannelsen og 

forespørger, hvorvidt selskabet kunne lave et seminar/møde mhp. et kvalitetsløft med udgangspunkt i viden 

fra andre lande. Bestyrelsen var postivie og besluttede at tage en videre drøftelse heraf på bestyrelsesmødet i 

november. Anna Sofie laver et kort oplæg til mødet. 

 

Planlægning af næste bestyrelsesmøde den 14. september 2018 – Lene sender en mail til Jesper med 

afklaring af et fællesmøde med afdelingsledelserne. 


