
Referat af bestyrelsesmøde i BUP-dk 
 
Tidspunkt: Mandag d.  3.  september 2012 kl. 11.00 – 16.00 
Sted:  Det Børne- og ungdomspsykiatriske Hus 

Store konference 
Sdr. Boulevard 29 
5000  Odense C 

 
 
 
Deltagere: Jan Jørgensen, Bodil Lyng-Rasmussen, Ingrid Sindø og Jan Kristensen. 
Referent: Ingrid Sindø 
 
Afbud fra Anne Torgny Andersen og Allan Hvolby. Eva Christiansen fra DPBO har møderet, men har ikke deltaget. 
 
Møde med udvalgsformænd: 
 
Gitte Dehlholm orienterer fra psykoterapiudvalget. Nuværende medlemmer er Lærke Hamborg  (yngre læge 
repræsentant), Elizabeth Zambach, Nina Tejs Jørring (går ud ved næste møde) og Gitte Dehlholm. Der søges et nyt 
medlem med kognitiv orientering. Færre ansøgninger i forgangne år om godkendelse som specialist. En mulig årsag er, 
at der nu ofte er egenbetaling på psykoterapiuddannelse, grundet manglende kursusmidler på afdelingerne.  
 
Søren Dalsgård orienterer fra efteruddannelsesudvalget. Er trådt ud (samtidig med Dorrit Obel) og der er aktuelt ikke 
nogen medlemmer fra BUP-dk i udvalget. Formanden skal være voksenpsykiater og der har været fuld udskiftning på 
voksensiden. Der er aktuelt stille mht. kursusaktivitet. Pæn deltagelse fra BUP-dk til kurserne. Der laves opslag om to 
nye medlemmer til udvalget. Bestyrelsen opfatter postgraduat opdatering af speciallæger som en nødvendighed, som 
bør indtænkes i den økonomiske planlægning. 
 
Ulla Jørgensen orienterer fra videreuddannelsesudvalget. Øvrige medlemmer er Anne Marie Raabjerg Christensen, 
Cecilie Alver (yngre læge repræsentant), Marianne Gürtler Cortez og Rikke Wesselhøft Thaarup. Den nye 
målbeskrivelse er i høring nu med frist til d. 17/9-2012. Der er et ønske fra udvalget om at der indføres et 
kommunikationskursus i hoveduddannelsen. Der gøres opmærksom på at der er en ekspeditionstid på ca. 3 måneder på 
godkendelse af psykoterapeutisk grunduddannelse, da udvalget kun holder møde 4 gange om året, hvilket støttes af 
bestyrelsen. Mødedatoerne vil blive tilgængelige på BUP-net. 
Der skal laves et opslag med henblik på udpegning af to repræsentanter til at indgå i ansættelsesudvalget med henblik 
på besættelse af hoveduddannelsesforløbene i de tre uddannelsesregioner. 
 
Niels Bilenberg orienterer fra diagnoseudvalget. Øvrige medlemmer er Erik Simonsen, Ole Mors, Per Fink, Rasmus 
Licht og yngre læge. Der mangler et BUP-dk medlem, da Anne Mette Skovgård er gået ud af udvalget. Udvalget er 
aktuelt i en ventefase på udgivelsen af DSM V. 
 
Niels Bilenberg orienterer fra afviklingen af BUP-basen med henblik på opstart af ny database, som skulle være 
diagnosespecifik og man har valgt ADHD og skizofreni. Den er blevet døbt ADHD-databasen (med en filial vedr. 
skizofreni). Styregruppen er ikke sammensat endnu. RKKP, regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram, skal være 
repræsenteret og styregryppen skal være sammensat inden 1. januar. Indtil videre er der istedet en arbejdsgruppe, som 
består af Kerstin von Plessen,Tine Hovmann, Allan Hvolby, Jan Jørgensen, Jesper Petersen, Niels Bilenberg og Linda 
Kærlev fra Kompetancecenter Syd. 
Databasen er designet til at inkludere alle der opnår aktionsdiagnosen ADHD og er mellem 0-18 og der er 8 indikatorer, 
som tager udgangspunkt i den allerede eksisterende landsdækkende kliniske retningslinje på ADHD området. 
Pilotprojekt starter d. 1/10-2012 hvorefter der afholdes 3 regionale møder. Endelig implementering forventes pr. 1/1 
2013. Alle der indrapporterer til Landspatientregisteret kan teknisk set bidrage til databasen. 
 
Forskningsudvalget og udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling er ikke repræsenteret. 
 
 
 
 
Kl. 12.30 – 16.00: Ordinært bestyrelsesmøde 



 
0. Referat fra 13.06.12 er godkendt. 
1. Formanden orienterer om følgende: 

a. De kliniske retningslinjer, som er godkendt, kan nu ses på BUP-net. Det drøftes om bestyrelsen, 
på sigt, skal lave en skabelon, som kan anvendes på alle vejledninger til at skabe en kortere og 
mere operationel version, hvor de parametre som undersøgelses og behandling skal måles på, 
tydeligt kan fremgå. 

b. Allan Hvolby og Tine Hovmann er udpeget som BUP-dk's repræsentanter til Sundhedsstyrelsens 
arbejdsgruppe vedr. ADHD. 

c. I-kursus er nu igang med opstart i sept. 2012. 
d. Niels er udpeget som forfatter til pro-medicin.dk. 
e. Proffessorerne har sagt ja til opgaven med revison af Lægehåndbogen. 
f. Høringssvar vedr. bekendtgørelse om patienters retssikkerhed ligger på BUP-net. 
g. Anne Dorthe Stenstrøm er udpeget som medlem til fagudvalg under RADS. 
h. Der afholdes Nordisk Psykiatrisk Kongres i Danmark i 2015. DPS er arrangør, men vil gerne 

have børne- psykiatriske emner. 
2. Vedr. udpegning af repræsentanter fra BUP-DK til de regionale ansættelsesudvalg, se under orientering 

fra videreuddannelsesudvalget. 
3. Rekruttering til specialet drøftes. Emnet skal på som et punkt til næste generalforsamling, hvor FYP 

inviteres til at komme med et oplæg. Bestyrelsen støtter idéen om, at der laves instruks for 
medicinstuderendes ophold på de enkelte afdelinger, for at sikre at de bliver tilstrækkeligt inddraget og 
dermed får en meningsfuld oplevelse af specialet og hvilket fagligt indhold det lægelige arbejde 
indeholder. 

4. Årsmøde 2013 bliver d. 14 og 15 marts. Jan Jørgensen og Bodil Lyng-Rasmussen går ud af bestyrelsen 
ved næste generalforsamling. Eventuelle vedtægtsændringer med hensyn til bestyrelsens 
sammensætning drøftes. 

5. Udfærdigelse af ny hjemmeside igangsættes og nuværende hjemmeside virker fortsat imens. Forventes 
klar til 1. okt. Der bliver gjort reklame for selskabet og for den nye hjemmeside ved hjælp af flyer både 
som papir og pr. mail. Forslag til nyt logo godkendes og vedtages og skal viderebearbejdes. 

6. Regeringens udvalg om psykiatri er i gang med arbejdsgruppe 1 og 2 med stærk repræsentation fra 
mange ministerier, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. BUP-dk samarbejder tæt med 
DPS for at få repræsenteret børne- og ungdomspsykiatrien. Bestyrelsen har tre fokusområder:  1. Et 
større fokus på forebyggelse, såvel primær, sekundær og tertiær, som er kommunernes opgave. 2. Et 
forbedret tværsektorielt samarbejde mellem kommuner, sygehussektoren og praksissektoren. 3. En 
stillingtagen til afvejningen af specialiseringsgraden og nærhedsprincippet i tilrettelæggelsen af børne- 
og ungdomspsykiatrien. Der inviteres til baggrundsgruppemøde d. 28/11-2012 kl. 10.00 til drøftelse af 
arbejdsgruppernes resultat. 

7. Bodil Lyng orienterer om status for Børnehusene, hvor rapporten afventes. 
8. Jan Kristensen orienterer fra følgegruppen  "Én af os". Den store følgegruppe er nu inddelt i 5 

arbejdsgrupper og Jan Kristensen er nu BUP-dk's repræsentant i gruppen vedr. unge. 
 
 
 


