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Dagsorden 

Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

Tidspunkt: Mandag d. 21. september 2015 kl. 10.00 – 16.00 

 Møde med udvalgsformændene fra kl. 15.00 – 16.00 

Sted: Tivoli Hotel og Kongrescenter, mødelokale 
 Arni Magnussons Gade 2-4 
 1577  København V  
 Lokale: Bazaren, 2. sal  
   

Deltagere:  Hanne Børner, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Susanne Iversen 

Referent:   Susanne Iversen 

Afbud:  Marianne Kryger, Julia Bech-Azeddine 

1. Godkendelse af dagsorden. 
2. Referat d. 28.08.15 godkendes. 
3. Gensidig orientering. På baggrund af formandens langstrakte sygeforløb, som har resulteret i en 

ustabil deltagelse i BUP-DK bestyrelsesmøder siden marts 2015, udtrykkes fra den tilstedeværende 
bestyrelse bekymring vedrørende bestyrelsens situation, hvorefter formanden via mail tilkendegiver, 
at hun har truffet beslutning om at trække sig som formand. Det besluttes på denne baggrund at 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling d. 13. november 2015 mhp valg af ny formand og 
konstituering af ny bestyrelse.  

4. Brev til psykiatriledelsen og BUP-DK ang. Indikator 1 i ADHD databasen. Punktet udsættes til næste 
bestyrelsesmøde d. 13/11 2015 og bestyrelsen vil invitere ADHD styregruppen til en drøftelse 
efterfølgende evt. samme dag.   

5. Opgavefordeling internt i BUP  
6. Nye regler om behandlingskrav, punktet udsættes.  
7. Europæiske arbejdsopgaver: Der mangler en repræsentant fra BUP-DK til at tage over i UEMS efter 

Anne T. Andersen.  
8. Møde med Danske Regioner, Bent Hansen (link til brev på hjemmesiden). Her deltog fra BUP-DK 

HB og AH, afbud fra MK . Yderligere deltog repræsentant fra DSR, DS, DFP og DPS. Det blev 
fremført at den nye ydelsesstyring på nogle punkter var uhensigtsmæssig og kunne modarbejde 
kvalitet samt pt.´og de pårørendes ønsker til udredning og behandling. Ydelserne kunne i nuværende 
form blive styrende for planlægningen af kontakterne til familien. BH slog fast at fokus på 
effektivisering var kommet for at blive. Han bemærkede at vi fra hele psykiatriens side selv havde 
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efterspurgt lignende forhold, som dem der eksisterer i somatikken. Danske Regioner har fokus på at  
lytte til samt inddrage patienterne i højere grad og at man arbejder med kvalitetsindikatorer. Han 
efterspurgte sådanne, både set med fagfolks og patienters øjne. Det besluttes at nedsætte en hurtigt 
arbejdende arbejdsgruppe bestående af BUP bestyrelsen og udpegede BUP medlemmer fra flere 
regioner, der arbejder med drift, mål og hensigtsmæssige arbejdsgange. Gerne med repræsentanter fra 
både børnesiden og ungesiden. Tillige opmærksomhed på hvad det er pt. og forældre efterspørger 
sammenholdt med faglig viden. 

9. Møde i SUM. Her afløser HB tidligere næstformand JK. MK meldte afbud. På dagsordenen var bl. a 
nye NKR vedr. Udredning og behandling af OCD hos børn og unge og behandling af anoreksi hos 
børn, unge og voksne samt udpegning til arbejdsgrupper og referencegrupper i oktober. Der blev 
ligeledes omtalt en generisk model for forløbsprogrammer. HB nævnte at udover mere specifikke 
diagnoseforløb så vi at et program for børn eller unge med psykisk lidelse og behov for foranstaltning 
i en anden sektor kunne være en mulighed. Endelig var mennesker med psykisk lidelse og misbrug på 
dagsordenen og der blev nævnt et samarbejdsprojekt i Region Sjælland, hvor region og kommune 
havde et tæt samarbejde.  

10. Ledige poster (mail), opdatering af ledige poster og udvalg ved webmaster inden næste møde. 
11. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov  

om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, mv.) - 
j.nr. 2015-4000-0187 (mail) 

13. Ansøgning fra Videreuddannelsesudvalget (mail) Der ansøges om at få bevilget overnatning og 
forplejning ifm afholdelse af årsmødet, da det ellers kan være vanskeligt at samle 
videreuddannelsesudvalgets medlemmer. Dette synes formålstjeneligt og støttes fra bestyrelsens side. 
14. Hjemmesiden – Tangora har udarbejdet forslag til ny hjemmeside. Det besluttes at tilkøbe denne 
løsning. Herudover at bede om tilbud på funktionen “onlinetilmelding” til div. arrangementer inkl. årsmødet. 
15. Eventuelt  
a. Det aftales at udarbejde et medlemsbrev vedr.  bestyrelsens nuværende situation samt opfordre til at 
medlemmerne deltagelser i den kommende ekstraordinære generalforsamling, engagere medlemmer til div. 
arbejdsopgaver , bl. a UEMS, arbejdsgruppe vedr. kvalitetsindikatorer.  SI laver udkast. 
b. Det besluttes at bede Lene deltage ved fremtidige møder mhp at skrive referat og opfølgning på div. 
opgaver. AH retter henvendelse. 
16. Møde med udvalgsformændene: 
 Status og drøftelse af samarbejde og kommunikation i løbet af året 
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Niels Bilenberg, Diagnoseudvalget. Ingen møder i indeværende år. Har ventet på ICD 11 og processen går 
lidt trægt. Møde med Anders Rydelius i november til fornyet drøftelse. Tidligere politisk oplæg vedr. 
sammenkobling mellem diagnoseregistrering og afregning er skrinlagt for nuværende. 

Niels Bilenberg, ADHD databasens styregruppe. Ved seneste Audit sept. 2015 blev der rejst forslag om at 
indikator 1, deltagelse af speciallæge  i udredning af ADHD, bliver taget ud. Begrundet med bl. a at den ikke 
har bund i evidens. Uenighed internt i styregruppen vedr. dette, da mange mener, det er god klinisk praksis at 
en speciallæge deltager direkte i udredningen bl. a grundet stor komorbiditet og differentialdiagnostiske 
overvejelser . Indikator 7, konference med deltagelse af speciallæge bibeholdes. ADHD databasens 
styregruppe beder om at bestyrelsen svarer på aktuelle høring. I november planlægges nyt møde i 
styregruppen vedr. afgørelse/afstemning om indikator 1 skal udgå eller ej.   

Vibeke Høeg Bille, Psykoterapiudvalget, 4 samarbejdsmøder det forgangne år. Nuværende medlemmer: 
Formand Peter Ramsing, Sofie Enevoldsen, May-Britt Kalvåg. Lærke Hamborg, yngre læge. Mette Evers 
Haar har ansøgt om at blive optaget i psykoterapiudvalget. Udvalget mangler KAT repræsentanter og 
repræsentanter fra region midt og nord. 
Psykiatriudvalget modtager flere ansøgninger end tidligere om at blive Specialist i psykoterapi. 

Forskningsudvalget, BUP-repræsentant Marlene Lauritzen har meldt afbud 

Anne Katrine Pagsberg, Udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling, udvalget er ikke længere 
aktivt. Vil gå tilbage til Anders Fink og følge op på en evt. samarbejdsflade med Psykiatrien vedr. bl. a 
psykofarmaka og den skepsis, der udtrykkes via medierne. Gerne mere end en repræsentant fra BUP. 
Vender tilbage med tilbagemelding. 
Interessegruppe for brug af psykofarmaka, udvalget er ikke længere aktivt. 

Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du sende afbud til sekretær Lene Lundkvist på mail: 
lene.bup@hotmail.dk
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