
Referat fra BUP-dk's generalforsamling 2013 
 

1. Hanne Børner vælges som dirigent. Indkaldelse til generalforsamling og den skriftlige 
beretning er rettidig. 

2. Beretning ved formanden. Spørgsmål og kommentarer til formandens beretning:  
Der bedes om uddybning af Deloittes beregninger i regeringens psykiatriudvalg, som lægger 
op til besparelser i psykiatrien. Deloittes beregninger tager afsæt i forskelle i forbrug af 
ressourcer i børne- og ungdomspsykiatrien i de forskellige regioner. På grund af at udvalgets 
arbejde blev udsat har bestyrelsen måttet udsætte det planlagte seminar, hvor man skulle 
have diskuteret holdninger til den videre udvikling i børne- og ungdomspsykiatrien, 
herunder hvordan vi kan arbejde i retning af større ensartethed med hensyn til undersøgelse 
og behandling. Der er behov for at afholde dette seminar snarest for at kunne "tale med en 
stemme" så vi kan melde fælles børne- og ungdomspsykiatriske temaer ud til regeringen. 
Der opfordres til, at den nye bestyrelse tager stilling til hvilken "informationslinie" den nye 
bestyrelse vil anlægge i forhold til orienteringen af medlemmerne og der efterspørges 
nyhedsbreve ud over referater fra bestyrelsesmøderne. Der er ønsker om, at vi undgår 
offentlig uenighed i medierne, hvor man kan føle, at det begrænser medlemmers 
ytringsfrihed. Her er det afgørende om medlemmerne udtaler sig som officiel repræsentant 
for BUP-dk eller på egne vegne. Der er spørgsmål til hvordan BUP-dk kommer bedre til 
orde og der er ønsker om mere debat. Der været forholdsmæssigt meget fokus på børne- og 
ungdomspsykiatrien i div. rapporter, men det opleves ikke, at BUP-dk har fyldt i medierne. I 
bestyrelsesarbejdet er der behov for journalistisk bistand og her er der hjælp at hente hos 
lægeforeningen og DPS.  
Der stilles forslag om at bede om at der indkaldes til møde i børnepsykiatriens følgegruppe 
og muligheden for at lave en børne- og ungdomspsykiatrisk hvidbog, da der er positive 
erfaringer med at kunne referere til en sådan i voksenpsykiatrien.  
Der er et ønske om at få drøftet, hvordan vi skal få den nye ADHD-database til at fungere. 
Der er spørgsmål om hvem der har det faglige "ejerskab" og den endelige styregruppe er 
ikke endnu sammensat og der forventes, at der bliver afholdt et konstituerende møde i maj. 
Der er aktuelt ingen afklaring af, hvad der skal ske med de gamle data fra BUPbasen, som 
ligger i det kompetancecenter, hvor BUPdatabasen var lokaliseret. Der opfordres til at 
bestyrelsen forholder sig til, hvordan der kan skaffes midler til at få data erhvervet.  
Der kommenteres at bestyrelsens holdning til pakkeforløb kan opfattes negativt. Bestyrelsen 
har indtil videre ikke haft nogen indflydelse på Danske Regioners beslutning om 
pakkeforløb og det har ikke været muligt for bestyrelsen af opnå lydhørhed hos DR for at 
drøfte det faglige indhold i pakkerne, herunder at implementere de kliniske retningslinier. 

3. Årsberetning fra FYP ved Andreas Hoff, som herefter fremlægger forslag til rekruttering, 
som har været afprøvet i voksenpsykiatrien. Her har man afholdt sommerskoler, hvor 
professorerne har holdt oplæg om evidens i faget og inviteret på efterfølgende grilleaften 
hjemme hos dem selv. Interesseorganisationer for studerende har været populære, hvor div. 
speciallæger har holdt gratis foredrag om faget. Man har arrangeret fester for at skabe 
netværk på tværs af centre og der har været givet "fripladser" til årsmøder til studerende og 
yngre læger. Endvidere forslag om at reklamere for, at der er færre vagter i specialet og 
tilbyde klinikophold. FYP vil gerne på bestyrelsens opfordring komme og deltage i div. 
initiativer. Spørgsmål og kommentarer:  
Der har været held med at gøre studerende interesserede i faget ved at de kunne skrive 
opgaver og senere forskning. 4-års reglen har skærpet konkurrencen mellem specialerne om 
at tiltrække nyuddannede læger, da de har kort tid til at træffe beslutning om specialevalg. 
Vores professorer har deltaget i "speed-dating" (yngre læger dater specialer) og andre 
underholdende arrangementer.  
Der er ønske om at FYP ikke modtager sponsorering fra medicinalindustrien.  



Der stilles forslag om at vi lægger vores årsmøde i relation til DPS's årsmøde for at opnå en 
positiv synergieffekt. 

4. Jan Kristensen fremlægger årsregnskabet. Kollegial revisor Kim Birkedal har ingen 
anmærkninger og regnskabet godkendes.  

5. Indkomne forslag: Fremlæggelse af den nye psykiatribetænkning ved Peter Ramsing. Det 
har først og fremmest været en præcisering af at supervisorer skal være godkendt af BUP-dk 
og at man også skal have egenterapi indenfor kognitiv terapeutisk retning.  

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Der er to ledige pladser i bestyrelsen.  
Bestyrelsens kandidat til formandsposten Allan Hvolby gør rede for at ville arbejde for øget 
information og hurtig indkaldelse til seminar om fremtidens børne- og ungdomspsykiatri. 
Der er behov for drøftelse af begrebet kvalitet og lægefaglighed med øget fokus på 
evidensbaseret arbejde i de kommende pakkeforløb. AH vil gerne profilere forskning 
yderligere - også for at øge rekrutteringen. En af de første opgaver for den nye bestyrelse 
bliver færdiggørelsen af revisionen af målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen.  

7. Som formand vælges Allan Hvolby.  
Som menigt bestyrelsesmedlem vælges Susanne Iversen, yngre læge (speciallæge til foråret 
2013) fra Ålborg. SI har ønsker om at arbejde for udbygning af samarbejdet med 
voksenpsykiatrien.  
Som andet menigt medlem vælges Linda Bramsen, yngre læge fra Ålborg (speciallæge til 
september 2013). 

8. Som revisor genvælges nuværende revisor BDO. Som kollegial revisor genvælges Kim 
Birkedal. 

9. Kontingent for næste år drøftes herunder om der er behov for en kontingentforhøjelse med 
det formål at købe journalistbistand til at øge formidling internt og eksternt. Dette er dog 
også muligt økonomisk med den nuværende kassebeholdning og derfor fastholdes 
kontingent for nuværende uændret. 

10. Under eventuelt: Bestyrelsen opfordrer til at et nyt BUP-center tager initiativ til at arrangere 
det faglige program ved næste årsmøde 

 


