
Referat 
 
Møde:  Konstituerende bestyrelsesmøde i BUP-DK 

Tidspunkt: Mandag d. 15. april 2013 kl. 11.00 – 16.00 

Sted:  Børne- og ungdomspsykiatri, Esbjerg 
  Gl. Vardevej 101 

6715  Esbjerg N 
 
 
 
Deltagere: Allan Hvolby, Anne Torgny Andersen, Linda Bramsen, Ingrid Sindø, Jan Kristensen og Susanne Iversen. 
Afbud: Eva Christiansen. 
Referent: Ingrid Sindø 
 
 
1. Dagsorden godkendes 

2. Referat fra 13.03.13 og 14.03.13 godkendes 

3. Konstituering: 

a. Som næstformand vælges Anne TA 

b. Som kasser vælges Jan K 

c. Som sekretær vælges Ingrid S 

d. Som webmaster vælges Linda B 

e. Som medlem af UEMS vælges Anne TA 

4. Forretningsorden og årshjul gennemgås. 

5. Meddelelser fra formanden: 

a. Foto fra alle i bestyrelsen skal sendes til sekretær Lene Lundkvist, som tilretter hjemmesiden. 

b. Lægeforeningens psykiatriudvalg har holdt møde vedr. regeringens psykiatriudvalg, hvor 

medlemmerne er politisk udvalgt. Sidste møde i sidstnævnte udvalg er d. 24/8 2013, så det er 

inden denne dato, der er mulighed for at bidrage med input til processen. Der foreligger nu en 

endelig rapport fra arbejdsgruppen, som har kortlagt indsatsen for mennesker med psykiske 

lidelser, men den er endnu fortrolig. BUP-dk vil anmode om, at den del af rapporten, som er 

relevant for børne- og unge området bliver frigivet til en drøftelse på det kommende seminar i 

Odense d. 18/6 2013, så den kan fremsendes til seminarets deltagere. 



c. Sundhedsstyrelsens ADHD arbejdsgruppe er nu nedlagt og vi afventer at der oprettes to nye 

grupper for respektivt børne-unge området og voksenområdet. Udpegningsbrev forventes i 

denne uge. Det forventes at der bliver 2-3 poster. 

6. Journalistisk bistand i BUP-DK drøftes og ATA vil bestille en journalist, som vi kan rådføre os med 

til næste ordinære bestyrelsesmøde d. 3/6 2013. AH blev stærkt beskåret i sit indlæg i TV avisen d. 

10/4 2013 om stigningen i brugen af SSRI for under 18-årige. Dette gav et misvisende indtryk af den 

viden, der er på området og dette vil blive nærmere uddybet i et nyhedsbrev og en pressemeddelelse 

7. ATA har været til møde vedr. Sundhedsstyrelsens tilsyn med Private klinikker. SST ønsker at 

fokusere på de tilstande, som er mest relevante for patientsikkerheden i praksis og har udvalgt ADHD 

og OCD/angst. 

8. Seminar i Odense (auditorium på UNI) afholdes d. 18/6 2013 kl. 10-16.00 for at sikre tilstrækkelig tid 

til at de inviterede har mulighed for at komme. Formålet med seminaret er at drøfte børne- og 

ungdomspsykiatriens fremtidige fokuspunkter og at arbejde for en samlet holdning til disse. I den 

forbindelse er der behov for rådgivning til bestyrelsen fra en baggrundsgruppe, sammensat med vægt 

på såvel faglighed som ledelse. Der fremsendes invitationer til professorer, 

centerledelse/klinikchef/ledende overlæger, uddannelsesansvarlige overlæger/yngre læger (UKYL), 

formænd for arbejdsgrupperne for de kliniske retningslinier,  og 3 fra speciallægepraksis udpeget af 

DPBO, 2 BUP repræsentanter fra FYPs bestyrelse. Bestyrelsen foreslår følgende områder til 

diskussion: 1. BUP's målgruppe, 2. Tilrettelæggelsen af den faglige indsats, 3. Samarbejdsrelationer 

tværsektorielt, 4. Udannelse og forskning, 5. Kvalitetssikring. Punkterne vil blive uddybet i 

invitationen. Det planlægges at BUP-dk vil udsende en pressemeddelelse efterfølgende. 

9. Årsmøde 2014 drøftes. Der er bestilt Nyborg Strand til d. 13 og 14. marts 2014. Vi vil forsøge at 

koordinere med DPS, så årsmødet i 2015 bliver afholdt samme sted og tidspunkt. Vi sender en 

forespørgsel til Risskov vedr. den faglige tilrettelæggelse af næste årsmøde. Det planlægges at 

bestyrelsen ved bestyrelsesmødet i august vil tage stilling til principspørgsmål vedr. sponsorstøtte og 



evt. prisnedsættelse/"fripladser", om man kan betale for enkeltdage med/uden spisning/overnatning, 

om andre faggrupper end læger kan deltage i dele af programmet. 

10. ATA og SI har gennemgået udkast til ny målbeskrivelse og har mange kommentarer til denne. 

Udkastet  vil blive tilrettet og returneret til videreudannelsesudvalget mhp. kommentarer. 

11. JK og LB har gennemgået psykoterapibetænkning men grundet tidsnød udsættes dette punkt. 

12. Under evt. drøftes: a. Tema fra generalforsamlingen om behov for øget information: Mulighed for at 

kombinere nyhedsbreve og pressemeddelelser for at skabe større synlighed af BUP-dk internt og 

eksternt. b. ATA har vurderet, at det vil være relevant at der deltager en repræsentant fra BUP-dk i 

EU projekt RESME hvor man arbejder for at beskrive og tilrettelægge behovet for en pædagogisk 

videreudannelse  indenfor området for børn med psykiske lidelser. 

 
 

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


