
 

 

 

 

Dagsorden 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 22. januar 2015 kl. 11.00 – 16.00 

 

Sted:  Privat hos Ulla Lægaard 

  Højlundvej 8 B 

  8660  Skanderborg 

 

  

Deltagere: Marianne Kryger, Jan Kristensen, Ulla Lægaard, Anne Heurlin, Linda Bramsen og Susanne Iversen. 

 

Afbud:  

 

Referent:  Susanne Iversen 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Godkendelse af referat 27.11.14 

3. Meddelelser fra formanden: 

 a.  MK og Thomas Middelboe har været til Kick-off Møde i SST vedr. kompetenceflytning i henhold til 

Psykiatrihandleplanen.  MK kom i sit indlæg bl. a ind på vigtigheden af fastholdelse af BUP speciallæger i 

den offentlige sygehussektor,  men også på at der ikke synes at være langvarig udsigt til speciallægemangel, 

hvilket dimensioneringsplanen også understøtter. Kommunernes rolle mht forebyggelse og rehabilitering 

samt hvilke opgaver der fremtidigt kunne ligge hos specialsygeplejersker og specialpsykologer blev ligeledes 

nævnt. Den nye vejledning vedr. medicinsk behandling giver flaskehalse med patienter, som almen praksis 

ikke vil overtage. SST gav udtryk for at ville kigge på dette.   

b. Peter Jansen stopper i Børne og ungdomspsykiatri men har et ønske om at fortsætte som repræsentant i 

kommende retspsykiatrisk database styregruppe. LB aktuelt BUP- og reg. midt. repræsentant ind i 

styregruppen. MK går videre med dette. 

c. Mail fra Jens Buchhave med spørgsmål om BUP-DK´s holdning til  Psykologforenings beskrivelse vedr. 

specialpsykologers ret til at diagnostisere. Emnet kunne indgå som et punkt ved den kommende 

generalforsamling med mulighed for en bredere drøftelse blandt BUP-DK´s medlemmer. 

d. Mail fra journalist ved Metroxpress med en forespørgsel vedr. stigende udskrivelse af medicin (sertralin) 

til børn og unge mod angst. LB tager kontakt. 

e. Henvendelse fra Kristeligt Dagblad og Politiken vedr. MK´s seneste artikel i KL magasinet om 

sektoransvar.  BUP får henvist en del patienter med svære belastningssymptomer og advokerer for at den 



 

 

forebyggende indsats styrkes i kommunerne, så disse patienter ikke unødigt bliver presset ind i psykiatrisk 

sygdom. 

f. Vidensråd for forebyggelse har netop haft udpegningsrunde for ny 4 årig periode. BUP-DK er ikke 

udpegningsberettiget og har følgeligt ikke modtaget en invitation, men DPS har 2 mandater og giver det ene 

til os.  MK kontakter proffessorerne mhp at finde en egnet kandidat. 

g. AH er repræsenteret i en gruppe under undervisningsministeriet “Ad hoc følgegruppe om udvikling af nye 

henvisningsårsager til specialundervisning.” 

Gruppen har afholdt 2 møder og arbejdet med udarbejdelse og implementering af nye 

inklusionskategoriseringer “de 5 nye” der går på særlige undervisningsbehov. Der er ikke planlagt yderligere 

møder, men lavet aftale om yderligere skriftlig korrespondance. 

h. UL har deltaget i udvalgsarbejde i SST angående mulighed og betingelser for Psykologbehandling i 

privatpraksis af børn og unge med depression kunne foregå i privat psykologpraksis med tilskud.  

i. Gruppe vedr. senhjerneskader: Enkelt møde, Anne Overgaard Petersen deltog. 

j. TV2 nyhederne vil gerne lave et indslag om stigende antal skolebørn der opsøger det psykiatriske system. 

De ønsker bl.a information om henvisningstal fra de seneste 5 år. MK tager kontakt. 

4. Med-Case – ny vidensdelingsværktøj til læger, punktet udsættes. 

5. Orientering fra webmaster, intet nyt. 

6. Status fra kassereren: Regnskabet er afstemt og der er sorte tal på bundlinjen. Regnskabet fremlægges 

ved årsmødet. 

7. Årsmøde 2015 planlægges. 

Generalforsamling, dagsorden (MK) sendes til Lene.    

8. Evt. 

 

 


