
Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab Danmark (BUP-DK) 
 
Bestyrelsesmøde d.2.6.2008 
Glostrup 
 
Til Stede: 
Hanne Børner(HB), Uwe Klahn(UK), Tine Houmann (TH), Anne-Rose Wang (ARW), Anne 
Grønfeldt (AG) 
Afbud: Jan Jørgensen (JJ) 
Endvidere i første del af mødet fra psykoterapiudvalget Nina Jørring og Francoise Gautré-Delay. 
 
Udenfor dagsordenen kort møde med repræsentanter fra psykoterapiudvalget: 
Peter Ramsing er gået af som næstformand. Nina Jørring er fungerende næstformand. 
Det har tidligere været sådan, at udvalget var sammensat af 5 fra DPS og 2 fra BUP. Det er dog 
noget sårbart og kan tale for, at der skal være 3 fra BUP. Enighed om at det ikke er realistisk med 
en fra bestyrelsen. Kommissoriet skal tages op igen og skal herefter til godkendelse i de to 
bestyrelser. Aktuelt er der to ledige poster i udvalget. Der lægges tekst på hjemmesiden omkring 
dette. 
Endvidere orienteres om, at den nye psykoterapibetænkning implementeres i forbindelse med nye 
H-forløb i september 2008.07.04 
 
1. Referat fra sidste to bestyrelsesmøder 5.3 og 2.4 
Referater godkendes. Der er intet nyt fra Jan vedr. lokaler til årsmødet 
 
2. Planlægning af dagsorden 
ARW ønsker at diskutere arbejdsformen i bestyrelsen. Det besluttes at stræbe efter at diskutere 
principielle spørgsmål på møder og kun undtagelsesvis klare det via mail. 
 
3. Orientering fra formanden 
Pressen er meget aktiv i forhold til medicinforbrug i børne- og ungdomspsykiatrien og omkring kost 
og ADHD. 
Der har været kontakt fra formanden for kommunelægerne om at der nu ikke mere skal være de 
hidtidige undersøgelser i skolen. 
Fejring af det nye referenceprogram for ADHD, som bliver lagt på hjemmesiden med en middag for 
de involverede. Gruppens regnskab afsluttes. Der skal fortsat være en mindre gruppe, som skal 
arbejde med revision. 
 
4. Akut psykiatri 
HB og JJ har deltaget som ”konsulenter”, Danske Regioner har været pennefører. Forslaget ligger 
nu hos kredsen af psykiatridirektører. Bestyrelsen har brug for at gennemgå processen idet den har 
været vanskelig og der har været nogen uenighed, selvom der har været flertal for forslaget. 
Det besluttes, at diskutere processen på næste møde. 
 
5. Privathospital/offentligt sygehusvæsen 
Der er opbakning til formandens udtalelser i pressen vedr. privatisering. Fokus på at vi konkurrerer 
om de samme speciallæger. Man kan være bekymret for om målgruppen udvides. 
 



6. Ledige poster 
2 ledige poster i psykoterapiudvalget 
 
7. Ansøgning om støtte til volontørophold i Peru 
Ansøgningen afslås. UK undersøger fundatsen. 
 
8. Psykologuddannelse 
Psykologforeningens planer om at lave en specialistgodkendelse for psykologer indenfor børne- og 
ungdomspsykiatrien drøftes. 
Der er enighed om at støtte en målrettet og systematisk uddannelse af psykologerne i specialet, men 
der er ikke brug for specialuddannede psykologer, som skal varetage lægeopgaver. 
 
9. Specialeplanlægning 
HB og JJ er i gang med at udfylde en skabelon. Der er en del materiale som kan genbruges. 
Arbejdet skal være færdigt til udgangen af september. 
 
10. Selskabsmøder 
Der foreslås OPUS som emne med oplæg ved Pia Jeppesen. Alle skal forsøge at indhente forslag og 
melde tilbage indenfor 14 dage. 
 
11. Møde med DPBO og DPS 
Der er fællesmøde senere på dagen, som HB og ARW deltager i 
 
Næste møde: 
Torsdag d.4.9.2008 kl. 12.30-15.30 på Bispebjerg 
 
Referent 
Anne Møller Grønfeldt 
  
 
 


