
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 1. september 2016 kl. 12.00 - 18.00 

 Udvalgsformændene og VIU inviteres til møde kl. 15.00 – 16.30  

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

  

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Julia Bech-Azeddine, Hanne 

Børner og Susanne Iversen. Malene Djurhuus, journalistisk medarbejder 

 

Eksterne:   Tine Houmann, Marianne Gyrtler, Niels Bilenberg, Gabriele Leth, Nina Tejs, Kerstin Plessen 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

Kl. 12.00 – 15.00 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 06.06.16 

 Referatet blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering:  

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/konference-mental-sundhed-i-danmark-hvordan-

fremmes-trivslen - deltagelse? Det blev besluttet, at konferencen den 23. november 2016 bliver med 

deltagelse af Anne Marie R. Christensen og eventuelt Linda Bramsen. Malene Djurhuus melder 

tilbage, såfremt hun også deltager i konferencen. 

Hanne Børner orienterede om en travl august måned, og henviser til nyhederne på bupnet vedr. 

psykiatripakker og ADHD medicin.  

Anne Marie R. Christensen orienterede om: 

 afsendelse af høringssvar vedr. transkønnethed.  

 møde i Lægeforeningens psykiatrigruppe vedr. det nære sundhedsvæsen, hvor fokus var 

opfølgning på psykiatriplanen, vejledninger til primær sektor om shared care. 

 Tine Houman har for selskabet besvaret forespørgsel fra ESCAP om ADHD klinisk 

retningslinie til brug for udvikling af europæiske clinical guidelines. 

https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/konference-mental-sundhed-i-danmark-hvordan-fremmes-trivslen
https://sundhedsstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/konference-mental-sundhed-i-danmark-hvordan-fremmes-trivslen


 
 ESCAP har inviteret til en undersøgelse vedr. overgangen fra barn til ung. AMC har forepurgt 

de ledende ovl. og intetsteds findes udbyggede overgangsforløb – amc svarer. 

 Invitation til psykiatritopmøde den 1. oktober, hvor Anne Marie R. Christensen er tilmeldt.  

 Psykiatrifondens 20 års jubilæum, hvor Hanne Børner deltager.  

 Trygfonden – forskning i psykoterapi til børn og unge, konference afholdes på Hindsgavl den 

6.-7. december. Hanne Børner deltager eventuelt.  

Malene Djurhuus orienterede om, at hun sender bestyrelsen links til kroniker og artikler, og beder 

bestyrelsen sikre en fælles holdning til udtalelserne. 

Susanne Iversen orienterede om, at hun på bestyrelsens vegne deltog i afskedsreceptionen for Hans-

Christoph Steinhausen, i forbindelse hermed udnævntes denne som æresmedlem af BUP-DK. 

 

4. Kontingent – hvordan skal vi få det indkrævet ? Holder budgettet ? 

Der er store udfordringer med at have en differentieret opkrævning af kontingenter. Linda Bramsen 

arbejder videre med tilretningerne.  

Journalistisk bistand drøftes. Selskabets udbytte af bistanden er meget stor i forhold til at profilere 

selskabet og derfor blev det besluttet at fortsætte med en fast aftale med journalistisk medarbejder 

Malene Djurhuus.  

 

5.     Hjemmesiden – status. 

Lene Lundkvist orienterede om problematikken omkring udsendelse af nyhedsbreve via en hotmail 

afsender adresse, idet flere regioner ikke modtager elektronisk post fra en hotmail. Der arbejdes på en 

løsning med at bruge en noreply@bupnet.dk.   

I håb om stor anvendelse af www.bupnet.dk vil bestyrelsen sikre at lægerne i alle regionerne får en 

reminder om at huske at tjekke hjemmesiden for nyheder og vigtige oplysninger.  

 

6. Årsmødet 2017- status -  jf. mails fra Bodil Aggernæs Region Sjælland og Karen Rischel 

Årsmødet 2017 er flyttet til datoerne den 2.-3. februar med afholdelse på Hotel Comwell i Middelfart. 

Bodil Aggernæs i Region Sjælland har meddelt, at de ikke kan stå for det faglige indhold i år, men 

gerne vil arrangere det i 2018, hvilket bestyrelsen hilser velkomment. Professorerne arrangerer 

forskningsdagen i 2017 og udvider tidsrummet på anden dagen. 

Bestyrelsen drøftede indholdet til til årsmødets første dag i 2017. Bestyrelsen besluttede, at temaet skal 

være Børne- og ungdomspsykiatri i et politisk spændingsfelt, som en opfølgning på temadagen 

afholdt på Christiansborg denne sommer. Bestyrelsen arbejder videre med planlægningen.  

mailto:noreply@bupnet.dk
http://www.bupnet.dk/


 
 

7. NKR vedr. angst – opfølgning fra forrige møde. Der skal kigges nærmere på kommissoriet for at få    

præciseret formålet med udarbejdelsen af retningslinjen.  

NKR vedr. angst er færdigudarbejdet og er sendt i høring. Kan ses på den offentlige høringsportal. 

 

8. Drøftelse af mail vedr. International analysis of the transition in mental healthcare services (23.06.16) 

Anne Marie R. Christensen orienterede om, at det har været sendt ud til de ledende overlæger og med 

baggrund i svarene udarbejdet et svar – se orienteringsounktet. 

 

Kl. 15.00 -16.30:  Møde med VIU + udvalgsformænd + UEMS repræsentant 

9. Bekymringsbrev fra VIU (19.1.16). Bestyrelsen bedes drøfte, hvordan vi løfter de 

uddannelsesmæssige vanskeligheder i specialet og får problemstillingerne belyst i regionerne. 

 

Problematikker med uddannelseskriterierne diskuteres, herunder forskelle i regionerne og 

sammenligninger med andre lægefaglige specialer. Det er vigtigt i forhold til rekruttering og kvaliteten 

i uddannelsen, at der sikres ensartethed.  

Der er enighed om, at der mangles definition af, hvordan og hvornår den enkelte har erhvervet sine 

kompetencer, og at der skal sikres ensartethed og gennemskuelighed. For at komme videre i dette 

arbejde blev det besluttet, at bestyrelsen inviterer de uddannelsesansvarlige overlæger, de regionale 

uddannelsesråd samt formand og næstformand fra VIU til næste bestyrelsesmøde den 17. november 

2016 på Hotel Nyborg Strand. Anne Marie R. Christensen inviterer deltagerne. Derudover blev det 

besluttet, at uddannelse bliver et punkt på generalforsamlingen 2017. 

 

10. Henvendelse fra Nina Tejs Jørring vedr. økonomisk støtte – eksamen UEMS. (30.06.16) 

Nina Tejs orienterede om, at hun har besvaret forespørgslen i forhold til, at selskabet bakker op om 

intentionen, men kan ikke stille ressourcer. BUP-DK er af den opfattelse, at der er store forskelle i 

landene, og det vil blive for bureaukratisk med fælles mål om kursus og uddannelse.  

  

11. Henvendelse Thorsten Schumann (23.5.16) om uddannelsesdag på årsmødet ? 

Bestyrelsen besluttede, at årsmødets dag 2 skal være forbeholdt forskningen, men for at tilgodese 

punktet vedr. uddannelse blev det besluttet at bruge også en del af næste bestyrelsesmøde på dette. 

Anne Marie R. Christensen besvarer henvendelsen fra Thorsten Schumann. 

 



 
Øvrigt: 

ICD-11: 

Niels Bilenberg orienterede fra Diagnoseudvalget om, at der endnu ikke er nyt omkring ICD-11.  

 

ADHD: 

Niels Bilenberg og Tine Houmann orienterede om Årsrapporten vedr. ADHD-databasen, som snart 

foreligger. Det oplyses, at der er store forskelle regionalt på indrapporteringer til databasen, hvilket 

afdelingerne kommer til at stå til regnskab for. Bestyrelsen opfordres til at tage problemstillingen op. 

Med udgangspunkt i ovenstående foreslog Niels Bilenberg at lave en lille podcast til brug for kollegaerne og 

de yngre læger af ren informativ karakter med beskrivelsen af baggrunden for databaserne. 

 

Endvidere orienterede Niels Bilenberg om ny behandlingsindikator, hvoraf fremgår, at patienten skal ses af 

en speciallæge inden igangsætning i medicinsk behandling. Processen er i gang og forslaget sendes i høring. 

 

I forhold til ADHD-patienternes medicinske behandling hos praktiserende læge understreges det, at 

medicinen kun kan ordineres af en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, men 

vedligeholdelsesbehandlingen kan foretages af praktiserende læge.  

Det blev besluttet, at BUP-DK (amc) henvender sig til Sundhedsstyrelsen vedr. den medikamentelle 

vejledning for en revision.  

 

Nina Tejs Jørring: 

Nina orienterede om invitation fra Bedre Psykiatri til deltagelse i Folkemødet denne sommer. Hun foreslår 

bestyrelsen at overveje deltagelse næste år. Bestyrelsen kan overveje henvendelse til DPS omkring et 

eventuelt fælles arrangement. 

  

Kl. 16.30 – 18.00  Planlægning af fremtidige aktiviter: 

12. Høring ifm. dimensionering af speciallægeuddannelsen 2018-2022 . Debatmøde 22.9 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-

2018-202  

 

Årsmøde 2017: 

Bestyrelsen vil opfordre til, at medlemmerne står for den uformelle del af Årsmødet med 

underholdende indslag. Der kommer dog fortsat musik underholdning. 

http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-2018-202
http://sundhedsstyrelsen.dk/da/uddannelse/prognose-og-dimensionering/laeger/hoeringsmateriale-2018-202


 
Prisen for Årsmødet blev fastsat: 2.900 kr. og deltagelse 1 dag koster 1.600 kr.  

Malene Djurhuus vil arbejde videre med navne til årsmødets faglige dag. Anne Marie R. Christensen 

vil kontakte Jens Buchhave omkring indslag.  

 

Emner til prioritering: 

Malene Djurhuus fremsender bestyrelsen liste med emner til prioritering og fordeling i forhold til, 

hvad der rører sig inden for BUP-DK’s område.  

Næste bestyrelsesmøde: 

Bestyrelsesmødet fredag den 18. november flyttes til torsdag den 17. november, således vi kan 

forlænge dagen og invitere til møde vedr. uddannelse af de yngre læger, se endvidere pkt. 9.  

 

13. BUP-DK kunne blive repræsenteret på KL’s strategimøder? Evt. Møde med sundheds- og 

socialudvalget? BUP-dk repræsentation på Folkemødet, Bornholm 2017? 

Der arbejdes videre med repræsention i relevante udvalg. Se pkt. 12 med emner til prioritering.  

 

14. Eventuelt 

 Psykoterapiudvalget: 

 Psykoterapiudvalget har fremsendt ændring til betænkningen, som vedrører forslag til at 

gruppesupervision kan vægte lige så meget som individuel supervision. Bestyrelsen accepterede 

ændringen. Lene Lundkvist giver besked til Peter Ramsing herom.  

 

 Inspektorer: 

 Der er ansat 3 inspektorer fra Øst, overlæge Anette Taastrøm, overlæge Helga Ingstrup og overlæge 

Ulla Moslet. Anne Heurlin sørger for det formelle omkring tilmelding. Bestyrelsen opfordrer til at 

udpege inspektorer fra Vest.  

 

Ref Lene Lundkvist 


