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1. Dagsorden godkendes. 
 
2. Godkendelse af referat d. 20/11 2013. 
 
3. Meddelelser fra formanden: 
 

a. Deltagelse af medicinstuderende i årsmødet. I Region Syd kan to 
medicinstuderende deltage på Region Syds regning. Der er herfra kommet 
to tilmeldinger. 

 
b. Status fra SI omkring nuværende arbejdsproces i SST, 

 vedr. Nationale Kliniske Retningslinjer, NRK for ADHD, børn og unge. 
Arbejdsgruppen mødtes sidst d. 30/1 2014 til gennemgang af udkastet. 
NKR kommer i høring i uge 8-10. Det har været en lang proces, som har 
båret præg af at der har været mange interessenter ind over. 

 
c. Orientering fra AH vedrørende SST - NKR for ADHD, voksne.  

BUP-DK udpeger AH som arbejdsgrupperepræsentant fra BUP. 
 

d. Henvendelse vedr. 4 års reglen.  
Anmodning om at dispensere fra 4-årsreglen ved Introduktions stillinger 
indenfor på forhånd definerede specialer, heriblandt Børne- og 
Ungdomspsykiatri. AH vil henvende sig til Jørgen Tegl, Formand for Dansk 
selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin som gennem LVS vil 
kontakte relevante parter. 
 

4. Revision af SST specialeplan - Udpegning af repræsentanter. 
 BUP-DK forventes at udpege 2- 3 repræsentanter fra selskabet. 
 
5. Dansk selskab for Medicinsk Genetik beder BUP om at udpege en 
repræsentant fra BUP-DK til arbejdsgruppen i forbindelse med planlagt 
udarbejdelse af guidelines. AH tager kontakt til relevante repræsentanter. 
 
6. Forskningsudvalget – nyt medlem. Anne Katrine Pagsberg trækker sig fra 
posten som udvalgsformand for forskningsudvalget. AH vil rette henvendelse til 
relevante kandidater. 



 
7. RADS anbefalingerne for antipsykotika til børn og unge med psykose er 
kommet på gaden. Anne Katrine Pagsberg anmoder om at RADS anbefalingerne 
bliver taget op med et indlæg på årsmødet. Dette bliver et fokuspunkt under 
årsberetninger på generalforsamlingen. 
 
8. Dagsorden til generalforsamlingen. Det er bestyrelsen bekendt at flere 
medlemmer overvejer at stille op til bestyrelsen. Dette er glædeligt, da der ved 
dette valg til bestyrelsen er 3 pladser ledige til genbesættelse. AH fratræder 
posten som formand. AT fratræder posten som næstformand. IS er på valg og 
genopstiller ikke. JK er på valg og genopstiller. EC træder ud som observatør for 
DPBO. Der er i nuværende bestyrelse ikke en kandidat til formandsposten. 
Marianne Kryger, Klinikchef i Klinik Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital - 
Psykiatrien, har meddelt at hun opstiller som formandskandidat. 
 
Indkommet forslag fra Søren Hertz med ønske om 2 punkter til 
generalforsamlingen. Dels oprettelse af en interessegruppe for familie- og 
netværksorienteret behandling i børne- og ungdomspsykiatrien og dels 
oprettelse af et skriftligt reflektions- og debatforum i Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk selskab. Der efterspørges mulighed for at kommentere 
emner på BUP-DK´s hjemmeside i form af et debatforum for medlemmer. Som 
det er aktuelt, er hjemmesiden offentligt tilgængeligt og bestyrelsen vurderer at 
ovennævnte forespørgsel forudsætter et lukket forum.   
 
9. ESCAP har publiceret et interview med Ruter, som de ønsker publiceres på 
BUP-DK´s hjemmeside. Dette imødekommes. 
Hvert år holder ESCAP møde, hvor et medlem fra BUP er inviteret. Dette har 
tidligere været AH, som også byder ind på opgaven fremadrettet, såfremt den 
nye bestyrelse beslutter at pege på ham. Idet der er tilmeldingsfrist d. 27/2 
beslutter bestyrelsen at AH deltager endnu et år, hvorefter der tages stilling til 
hvem der fremadrettet kan varetage opgaven. 
 
10. Psykiatribetænkningen. 
To forslag fra psykoterapiudvalget om rettelser/præciseringer til den tidligere 
betænkning.  
Dels et forslag om en overgangsordning: ”Alle der er startet på en uddannelse 
i psykoterapi efter den tidligere betænkning kan selv vælge om de vil 
gennemføre uddannelsen efter den tidligere betænknings krav eller vil 
gennemføre uddannelsen efter den nye betænknings krav.” 
Dels et forslag vedrørende kravet til antallet af individuelle supervisioner på 
grunduddannelsen i psykoterapi, som er øget fra 15 sessioner til 30 sessioner. 
Dette mener psykoterapiudvalget efter nærmere overvejelse kan blive svært at 
opnå for mange uddannelseslæger. Forslaget fra psykoterapiudvalget er således: 
”Kravet til individuelle supervisionssessioner på grunduddannelsen i 
psykoterapi nedsættes til 20 fordelt med 10 sessioner til KAT og 10 
sessioner til psykodynamisk terapi.” 
Disse forslag bakkes op af bestyrelsen. 
 
11. Evt.  



BUP-DK er blevet bedt om at udpege et medlem til Rådet for 
Specialpsykologuddannelsen idet Jan Jørgensen har ønsket at trække sig ud af 
dette arbejde. Det drejer sig om et møde årligt. Et medlem udpeges for et år af 
gangen. JK melder sig og vælges til posten.  
 
BUP-DK er ligeledes blevet bedt om at indstille en repræsentant (ad hoc 
sagkyndig) til patientombuddet. Det er patientombuddet der efter indstilling fra 
BUP-DK varetager ansættelsesprocedurerne. Der bliver opslået stillingsopslag på 
BUP-DK´s hjemmeside. 
 
Forespørgsel via lægeforeningen fra et medlem vedr. kontingent. Spørgsmål og 
svar lægges på hjemmesiden.  
 
Mail fra DPS formand Thomas Middelboe, der anmoder om at BUP-DK udpeger 
et BUP- medlem med bred organisatorisk erfaring til en arbejdsgruppe vedr. 
Sundhedsdokumentation på Statens Seruminstitut. Arbejdsgruppen skal i 
perioden 2014-2015 gennemgå og sikre koordineringen af psykiatriens 
registreringer inklusiv data til brug for en fremtidig meningsfuld afregning af de 
psykiatriske patientkontakter. AH vil tage kontakt til en relevant repræsentant. 
 
Opgørelse over YL arbejde, Risskov drøftes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


