
 
 

Generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-

DK) 

 
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 7. marts 2019 kl. 16.00 på Hotel Nyborg 

Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.  
 

Referat Generalforsamling 

Referent: Lene Lundkvist. Hele bestyrelsen var til stede. 
 

1.Valg af dirigent.  

Kim Birkedahl blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen var lovligt varslet og 

rettigdigt indkaldt.  

 

2) Beretning v/formand Anne Marie Råberg Christensen.  

Anne Marie Raaberg Christensen berettede om nogle af årets udfordringer, som fortsat er de mange 

myter og udsagn om børne- og ungdomspsykiatri, der ikke stemmer med vores egen opfattelse. 

Også udfordringer fra andre interessenter, der synes, de er bedre til at behandle børn og unge med 

psykiske vanskeligheder. Der er dog også mange områder, hvor vi dette år synes, at selskabet er 

blevet hørt, og hvor det er lykkedes for os at være med til at præge udviklingen i dansk børne- og 

ungdomspsykiatri. For detaljeret uddybning af bestyrelsens aktiviter henvises til årsberetningen på 

hjemmesiden. 

 

Nicola Reichel fortalte om arbejdet i sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om risikobaserede tilsyn og 

fastsættelse af kvalitetskrav i psykiatrien, som har afløst' Joint Commision' og 'Den Danske 

Kvalitetsmodel'. 

 

Lis Hentze Poulsen orienterede om arbejdsgruppens sammensætning og arbejdet med den nationale 

kliniske retningslinje for udredning og behandling af ADHD. Det har været et udfordrende og 

tidskrævende arbejde, men har givet meget læring. Arbejdsmetoden tager udgangspunkt i PICO 

spørgsmål og vurderingen af evidensen er hård. Lis mener, at arbejdet er endt ud med en fornuftig 

anbefaling. 

 

PICO spørgsmål som arbejdsmetode gav anledning til drøftelse i forsamlingen. Der er generel 

enighed om, at det giver nogle mærkelige retningslinjer, som er svære at håndtere og mere retter sig 

mod somatikken.  

 

Bestyrelsen tog til efterretning at processen er kompleks. 

 

Linda Bramsen: på hjemmesiden ligger der retningslinjer (LKR), som skal revideres. Såfremt vi 

ikke synes de nationale retningslinjer er gode nok, kan vi selv lave dem.  

 

Hanne Børner: det er et stort og tidskrævende arbejde.  

 



 
Pia Jeppesen: synes det er uheldigt, såfremt vi ikke skal lave evidens med udgangspunkt i PICO 

spørgsmålene. Mener i stedet for, at vi skal være bedre til at oversætte evidensen. 

  

Thorsten Schumann: mener ikke PICO spørgsmålene danner grundlag for anbefalingerne. Det er 

processerne i Sundhedsstyrelsen, der skal kigges på.  

 

Anne Marie Raaberg Christensen: orienterede om, at selskabet for nylig har meldt 

autismeudredning ind som ønske til Sundhedsstyrelsen. Selskabet kan årligt indstille et emne til 

NKR efter nuværende PICO spørgsmåls metode, men vil gøre opmærksom på behovet for mere 

klinikegnede kliniske retningslinier 

 

Orientering fra udvalgene: VIU, psykoterapiudvalget, FYP og UEMS.  

 

VIU: 

Ulla Britt Pedersen orientede om VIU’s arbejde – se endvidere beretningen på hjemmesiden. 

Der arbejdes på revidering af målbeskrivelsen. Delkursuslederne mødes til drøftelse fredag morgen  

kl. 8.15 i dette lokale. 

 

Janne Vilmar: spørgsmål til Gabriele: fokuseret ophold ønsket beskrevet og uddybet bedre. Dette 

blev taget til efterretning. 

 

Terapi – legeterapi: 

Drøftelse af anvendelse af legeterapi – der stilles spørgsmålstegn ved evidensen. Nogle udtrykker, 

at terapiformen er god, men mest som læring for terapeuten. Det er desuden et stort problem at 

finde patienter. Skal det fortsat være med i uddannelsen? 

Peter Ramsing: der er ikke ny evidens for legeterapi. Det er et generelt problem at få patienter til 

terapi, idet fokus er på udredning og patientgruppen er de virkelig syge. Vi skal se mere på, hvordan 

vi i vores speciale indtænker både diagnosticering og behandling.  

 

Psykoterapiudvalget: 

Peter Ramsing orienterede om arbejdet i udvalget – se endvidere beretningen på hjemmesiden. Peter 

udtrykker, at udvalget gerne vil lave et medlemsmøde i efteråret ift. ovenstående diskussion.  

 

FYP: 

Ida Ingeholm og Erik Døssing præsenterede beretning fra FYP – se endvidere beretningen på 

hjemmesiden. 

FYP arrangerer seminar til efteråret med temaet Tankens Kraft. 

 

UEMS: 

Anna Sofie Hansen orienterede om nyt fra UEMS, egentlig er det Nina Tejs Jørring, som skulle 

orientere, men hun var blevet forhindret i deltagelse i dag. Overordnet arbejdes der med 

harmonisering af speciallægeuddannelsen i Europa.  

Anna Sofie orienterede ligeledes om, at Nina vil trække sig som repræsentant og der søges derfor en 

ny. 

  



 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.  

Anna Sofie Hansen fremlagde årsregnskabet og budget for 2020 på baggrund af uændret 

kontingent.  

Fra generalforsamlingen fremkom et forslag til drøftelse, ift. hvorvidt nogle af 

bestyrelsesmedlemmerne eventuelt kunne frikøbes til bestyrelsesarbejdet.  

Bestyrelsen takkede for forslaget.  

Generalforsamlingen godkendte regnskabet og budgettet. 

Kontingentet forbliver uændret. 

 

Pkt. 7 på nærværende dagsorden er hermed også behandlet via dette punkt. Der er i 2019 afsat et 

større beløb til afholdelse af medlemsmøder samt budgetteret med et nyt bogføringssystem. 

  

 

4) Indkomne forslag.             

Skal videreuddannelsen fylde mere ved Årsmødet? Forslag stillet af Thorsten Schumann 

Vi har den faglige dag og forskningsdagen. Thorsten mener, at videreuddannelse mangler på mødet. 

Marlene Lauritsen: synes det er en god ide.  

Mette (tidligere FYP formand) mener ikke de medicinstuderende er synlige nok i vores speciale. 

Kunne de bruges til visse områder i specialet. 

Janne Vilmar: måske videreuddannelse kan nøjes med at fylde et par timer på årsmødet. 

Linda Bramsen: kunne bestyrelsen tage det med videre som et emne – og i samarbejde med VIU.   

VIU: har forsøgt at invitere ind i forlængelse af dag 2 på årsmødet uden den store tilslutning. 

Bestyrelsen tager emnet med til videre drøftelse.  

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Anna Marie Raaberg Christensen – ikke på valg 

 Anna Sofie Hansen   – ikke på valg 

 Jesper Pedersen   – på valg, genopstiller 

 Signe Kruse Ventzel   – på valg, genopstiller 

 Hanne Børner    – på valg, genopstiller ikke 

 Julia Bech-Azeddine   – på valg, genopstiller ikke 

 

Marie Louise Max Andersen var eneste opstillede kandidat udover de 2 som ønskede genvalg. 

Hanne Børner meldte sig til at genopstille igen.  

 

Bestyrelsen ser således ud: 

Anne Marie Raaberg Christensen, formand 

Anna Sofie Hansen 

Jesper Pedersen 



 
Signe Kruse Ventzel 

Hanne Børner 

Marie Louise Max Andersen 

 

Generalforsamlingen godkendte valget. 

 

6) Valg af revisor og kollegial revisor.  

Bestyrelsen indstiller at fortsætte med BDO som revisor og Uwe Klahn som kollegial revisor. 

Generalforsamlingen godkendte indstillingen.  

 

7) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende år.  

Se pkt. 3. 

 

8) Indstilling af æresmedlem – bestyrelsen har modtaget et forslag til indstilling af Jens 

Buchhave som æresmedlem af BUP-DK.  

Jens Buchhave blev med stående applaus valgt som æresmedlem af generalforsamlingen. 

 

9) Eventuelt 

Der blev orienteret om, at Linda Bramsen ville være toastmaster ved aftenens fest.  

 

 

Godkendt, den        /        2019 

 

 

 

_______________________________  _______________________________ 

Kim Birkedahl      Anne Marie Raaberg Christensen 

Dirigent      Bestyrelsesformand 

 


