
 
 
Dagsorden 
 
Møde:  Bestyrelsesmøde i BUP-DK 
Tidspunkt: Onsdag d. 28.  november 2012 kl. 11.00 – 16.00 
Sted:  Børne- og ungdomspsykiatrisk Center 
  Harald Selmersvej 66 

8240  Risskov 
 
 
 
Deltagere: Jan Jørgensen, Bodil Lyng-Rasmussen, Ingrid Sindø, Jan Kristensen og Allan Hvolby. 
Afbud fra Anne Torgny Andersen og Eva Christiansen 
Referent: Ingrid Sindø 
 
 
1. Dagsorden godkendes. 

2. Referat fra 08.10.12 er godkendt. 

3. Meddelelser fra formanden: 

a. BUP-dk er blevet spurgt om, hvilke patientforeninger, der kunne være relevante mht. deltagelse i 

RADS. Det er ikke muligt at pege på relevante foreninger ud over Sind. 

b. Yngre læge Louise Lundstrøm er udpeget som yngre lægerepræsentant i det Regionale 

uddannelsesråd Øst. 

c. Forskningstræning er blevet drøftet igen og BLR tager kontakt til de ledende overlæger i Region 

Øst desangående. 

d. Specialpsykologuddannelsen i BUP-regi er blevet besat med 15 stillinger i hele landet. 

e. Regeringens psykiatriudvalg holdt "folkemøde" i går med patienthistorier og debat om sektor 

overgange. Udvalg 2 har nu en næsten færdig rapport, hvor alle aktørerne i psykiatrien beskrives. 

Udvalg 1 er forsinket, da der ventes på data fra kommunerne. 

f. Oplæg om spiseforstyrrelser er udsendt. 

g. Lægeforeningens psykiatriudvalg har ved sidste møde drøftet alkoholbehandling og det 

kommunale tilbud her. 

h. Klinisk kvalitetsdatabase vedr. ADHD "går i luften" 1. januar 2013, og der har været afholdt 

intromøder. Der er generel accept af de kliniske indikatorer men bekymring for om der er 

ressourcer til at kunne leve op til kvalitetskrav. 



4. Der drøftes BUP-dk’s holdning mhp. møde med Danske Regioner om pakkeforløb d. 20/12 2012. Der 

forudses meget store administrationsproblemer og logistiske udfordringer i de pakkeforløb, som der 

foreligger beskrevet og som fremstår som en ren ressourceforbrugsbeskrivelse. BUP-dk mener, at 

udformningen af pakker skal tage udgangspunkt i et fagligt begrundet undersøgelses- og 

behandlingstilbud og at systemet skal være fleksibelt så pakkerne løbende kan op- og nedjusteres for at 

kunne tage højde for individuelle behov. 

5. Der foreligger nu et endeligt fagligt program for årsmødet 2013.  Differentiering af betaling for 

årsmødet drøftes og tidligere års model med ens pris, uanset hvor meget af møde, middag og 

overnatning man deltager i, fastholdes, da det vurderes, at det sikrer den bedste deltagelse i det 

samlede program. Der åbnes op for at I-læger, der ikke er medlem af BUP-dk, kan deltage i det fulde 

program på nær generalforsamlingen. Der udbydes en gratis plads til deltagelse i årsmøde til en 

medicinstuderende fra hvert universitet. 

6. LVS repræsentanter udpeges fra bestyrelsen: JK og AH 

7. Oplæg til fremtidens BUP - udskydes. 

8. VIU´s sammensætning drøftes og det besluttes at post kliniske lektorer kan tilknyttes 

videreuddannelsesudvalget under BUP-dk. 

9. Den ny hjemmeside og tilhørende flyers er færdige og resultatet er blevet meget tilfredsstillende. Der 

er trykt 500 eksemplarer flyers, som udsendes til afdelinger og praktiserende speciallæger i papirform 

og/eller elektronisk. 

10. Ny interessegruppe under BUP-dk er nedsat: Interessegruppe for yngre læger i børne- og 

ungdomspsykiatrien. Gruppen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekretær. 

 

 

Under evt. 

Praktiserende speciallæger har i forbindelse med deres halvårlige møde gjort opmærksom på formuleringer i  

"vejledning om medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser" som påbyder at  

kombinationsbehandling med SSRI og antipsykotika kun kan varetages i hospitalsregi. BUP-dk vurdere at  

det drejer sig om en skrivefejl da den er opstået efter at vejledningen var godkendt af BUP-dk og der er ikke  

nogen faglig begrundelse for at speciallægepraksis ikke kan forestå denne behandling. Der vil derfor blive  

rettet henvendelse til SST med hensyn til at få fejlen rettet. 

 

 


