
 
 

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

DK) 

 
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 8. marts 2018 kl. 16.00 på Hotel Nyborg 

Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.  
 

Referat Generalforsamling 

Referent: Lene Lundkvist. Bestyrelsen var til stede, med undtagelse af Anne Heurlin. 
 

1.Valg af dirigent.  

Uwe Klahn blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen er lovligt varslet og 

rettigdigt indkaldt.  

 

2. Beretning v/formand Anne Marie Raaberg Christensen.  

Orientering fra udvalgene: VIU, psykoterapiudvalg, FYP og UEMS 

Anne Marie Raaberg Christensen gav et kort rids af årsberetningen og aktiviteterne i bestyrelsens 

arbejde, og der henvises i øvrigt til hjemmesiden for nærmere uddybning. 

 

Anne Marie bemærkede særligt: Det store og succesfulde arbejde med de tværsektorielle 

forløbsprogrammer. Vigtigheden af at holde fast i den børne- og ungdomspsykiatriske faglighed. 

 

Generalforsamlingen godkendte årsberetningen. 

 

Arbejdsgrupper: 

Mange af BUP-DK’s medlemmer indgår i forskellige arbejdsgrupper. Hun opfordrer folk til at stille 

sig til rådighed for deltagelse i arbejdsgrupper – det er et vigtigt arbejde og vi bliver nødt til at 

hjælpe hinanden bredt. 

 

ESCAP kongres i 2023: 

Det er lykkedes BUP-DK at få kongressen til Danmark i 2023. Opfordrer medlemmerne til allerede 

nu at overveje, hvorvidt man kan stille sig til rådighed for deltagelse i det store arrangement. 

Generalforsamlingen anerkendte det flotte arbejde med at få kongressen til Danmark.  

 

BUP-dk i medierne At bup-dk havde været aktiv med udarbejdelse af debatindlæg, Tweets, 

kronikker og oplysning på møder mv. og at dette kun havde været muligt med mediekonsulents 

hjælp. 

 

Strategiske punkter: 

De strategiske punkter for arbejdet i selskabet blev gennemgået, herunder den fremsendt 

handlingsplan for Børne- og ungdomspsykiatrien, som ligger på hjemmesiden. Der blev givet et rids 

af tiltag i 2016 og 2017 og hvad, der der ønskes fokus på de næste 2 år som formand for BUP-DK.  

 



 
Jens Buchhave kommenterede på til handlingsplanen på nettet. Han ærgrede sig over, at der i 

handlingsplanen var for stort fokus på kommunerne og at man mener, der er penge nok i systemet 

bredt set. Erik Døssing kommenterede modsat herpå, at planen var interessant og nytænkende.  

 

Videreuddannelsesudvalget: Marianne Gürtler og Gabriele Leth orienterede kort og henviste til 

hjemmesiden for yderligere. Gabriele orienterede om, at hun deltager i en international konference 

om, hvordan andre lande strukturerer uddannelsesstillinger. 

 

Psykoterapiudvalget: Vibeke Bille henviste til beretning på hjemmesiden og orienterede om, at 

udvalget er ved at udarbejde kompetencekort til de forskellige retninger, således det bliver tydeligt,  

hvad man skal opnå for at kunne få diplom.   

 

Ny repræsentant i udvalget er Line Nordahl. 

 

FYP: repræsenteret ved Erik Døssing og Anna Sophie Hansen og har ligeledes beretning på 

hjemmesiden. Henviste i øvrigt til FYP’s egen hjemmeside www.fypnet.dk   

 

Diagnoseudvalget: Niels Bilenberg orienterede om processen med ICD-11. Det forventes, at ICD-

11 fremlægges i den endelige version i juni måned, men tidligst tages i anvendelse i Danmark i 

2020, eventuelt helt springes over. Der henvises endvidere til beretning på hjemmesiden.  

Der mangler en BUP-repræsentant til udvalget, idet Kerstin Plessen er udtrådt. Der efterlyses en 

yngre speciallæge til udvalget. 

  

UEMS: Nina Tejs Jørring orienterede om og henviste til UEMS Summer School i Budapest – 

nærmere oplysninger herom kan findes på BUP’s hjemmeside under arrangementer.  

 

3. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.  

Regnskabet blev fremlagt og budgettet blev gennemgået.  

Regnskabet blev goodkendt godkendt af generalforsamlingen. 

 

Bemærkning: 

Revisionsrapporten har fået en påtegning omkring manglende overholdelse af bogføringslovens 

krav. Det oplyses til generalforsamlingen, at der laves tiltag fremadrettet, som sikrer overholdelse af 

bogføringsloven via tilkøb af system, som kan håndtere bilag og posteringer. 

 

4. Indkomne forslag. Niels Bilenberg 

ADHD-database, på vej mod behandlingsindikatorer 

Punktet udsættes, idet det indgår som en del af programmet i morgen.  

             

 

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

Anna Marie Raaberg Christensen – på valg, genopstiller 

Anne Heurlin     – på valg, genopstiller ikke 

Hanne Børner    – ikke på valg 

Julia Bech-Azeddine   – ikke på valg 

http://www.fypnet.dk/


 
Jesper Pedersen   – ikke på valg 

Signe Kruse Ventzel   – ikke på valg 

 

Anne Marie Raaberg Christensen blev genvalgt som formand. 

 

Nina Tejs Jørring og Anna Sofie Hansen stillede op til valg. Generalforsamlingen lavde afstemning 

og Anna Sofie Hansen blev valgt til bestyrelsen.  

 

6. Valg af revisor og kollegial revisor.  

Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt.  

Uwe Klahn blev valgt som kollegial revisor.  

 

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

Sidste år blev det på generalforsamlingen besluttet, at kontingentet kontingentet for stiger til 1.600 

kr. og det første år er gratis for alle. Bestyrelsen foreslår dette uændret. 

 

Generalforsamlingen godkendte forslaget.  

 

8. Eventuelt 

Thorsten Schumann har på vegne af inspektorerne inviteret til præsentation af  inspektorordningen, 

erfaringer og dialog om, hvordan ordningen kan fremme nogle af vores egne dagsordener. 

Thorsten fremlagde ordningen og bad om input. 

 

Tine Houmann: sikre bedside-undervisning 

 

Jens Buchhave: vagtarbejdet og dagarbejdet – der skal være fokus på sammenhæng mellem 

dagarbejdet og vagtarbejdet. 

 

???: sikre den lægelige identitet midt i alt det tværfaglige samarbejde. 

 

Nina Tejs Jørring: mulighed for at lave en fast mentorordning (erfaren/ny). 

  

Anna Sophie Hansen: mulighed for at sikre, at man ser det samme i udredning/behandling af en 

patient – man arbejder meget alene, så en kvalficering af eget arbejde.  

 

Har man yderligere at tilføje må man gerne sende mail til Thorsten - Thorsten.Schumann@rsyd.dk  

 

Kapacitetsanalyse: 

Jens Buchhave orienterede om en forestående kapacitetsanalyse i psykiatrien. Afdelingen i Roskilde 

og Risskov er udvalgt til at skulle undersøges. Der skal endvidere kigges nærmere på, hvordan 

psykiatrien er styret, både fagligt og organisatorisk.  

 

 

 

 

mailto:Thorsten.Schumann@rsyd.dk


 
Anbefalinger til styrkelse af psykiatrien: 

Anne Marie Raaberg Christensen anbefalede medlemmerne at læse de 15 anbefalinger, som lige er 

blevet offentliggjort på sundhedsministeriets hjemmeside.  

 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2018/Marts/15-anbefalinger-til-at-styrke-psykiatrien.aspx  

 

 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2018/Marts/15-anbefalinger-til-at-styrke-psykiatrien.aspx

