
 

 

Referat bestyrelsesmøde BUP-DK  
 
Tidspunkt:  Mandag d. 2. juni 2014 kl. 12.15-17.00 
 
Sted:   Lægeforeningens lokaler 

Kristianiagade 12 
2100 København Ø 

 
Deltagere:  Linda Bramsen, Jan Kristensen, Anne Heurlin, Marianne Kryger, Ulla 

Lægaard og Susanne Iversen. 
 
Referent:  Susanne Iversen 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden med tilføjelse af punkt 3 e. 
 
2. Godkendelse af referat d. 07.04.2014 
 
3. Meddelelser fra formanden: 
 
a. Der har været flere pressehenvendelser til formanden vedr. psykiatriplanen, 
hvilket har resulteret i pressemeddelelse d. 18. maj.  
SST har udsendt en ny vejledning vedr. medicinsk behandling, hvor lægerne i 
almen praksis har mulighed for at takke nej til behandling af børn og unge med 
ADHD, dette findes problematisk.  
MK har i maj deltaget i en radioudsendelse på P1 "den sociale udfordring" med 
Ivar Hesselager. 
I forhold til journalistisk bistand/pressedækning fremlægges et kontraktudkast 
med Birgitte Ehrhardt; 6 måneders samarbejde: 850,-/t, 2-3 timers samarbejde 
pr. uge, ca. pris 48.000 kr. alt incl. Bestyrelsen finder det af yderste vigtighed at 
prioritere dette, tilbuddet accepteres. Drøftelse af mulighed for et 
opkvalificerende pressekursus til MK. 
 
b. Diverse invitationer, 
Socialstyrelsen skal i samarbejde med SST og øvrige relevante parter fra 
henholdsvis beskæftigelses- og uddannelsesområdet udvikle en generisk model 
for forløbsprogrammer for psykiske lidelser. Modeludviklingen skal i perioden 
2015-2016 efterfølges af en fælles ansøgningspulje, som regioner og kommuner 
kan søge til udvikling og implementering af lokalt tilpassede forløbsprogrammer. 
Referencegruppen forventes at bidrage med viden og sparring og bidrage til 
tværfaglig og tværsektoriel dialog omkring sammenhængende indsatser for 
mennesker med psykiske lidelser. Der anmodes om en relevant repræsentant fra 
BUP-DK til at indgå i referencegruppen. 
LB tilbyder at deltage og vil kontakte relevante kontaktperson. 
 
Region Hovedstaden afholder d. 3. juni en målsætningskonference for lederne i 
psykiatrien i Region H. JK holder et oplæg, som repræsenterer BUP-DK´ s 
holdninger på området. Overskrift: Psykiatriens faglige sundhedsprofil. BUP har 
gennem de sidste 10 år oplevet en specialeudvikling, hvor der har været et 



 

 

stigende henvisningspres og hvor der er sket en fordobling i patientindtag. 
Fortsat vækst i BUP kræver videns opsamling og konsolidering samt en 
optimering af samarbejdsflader incl. overgange mellem primær og 
sekundærsektoren. Der vurderes at være et udtrykt behov for tid til kvalitet. 
 
Børnerådet har inviteret formanden til folkemøde på Bornholm til en paneldebat 
vedr. Børnerådets rapport. 
 
Allan Hvolby har på vegne af SAC – Scandinavian ADHD Consortium rettet 
forespørgsel til BUP-DK, da interessegruppen har fået mulighed for at arrangere 
ADHD verdenskongressen i 2016 i København. SAC anmoder om BUP-DK i denne 
forbindelse vil bidrage med en bankgaranti. Bestyrelsen stiller en bankgaranti på 
50.000,-. 
 
MK og JK har været til det første møde i Psykiatriudvalgsgruppen i SST.  
Fokusområder: Overdødelighed, tvang og registrering. Der er planlagt 2-4 
møder/år. Næste møde bliver afholdt i november måned. Bred deltagergruppe 
inkl. brugere. 
 
MK er interviewet til seneste SIND blad angående forældrenes rolle når et 
barn/en ung diagnosticeres med en psykiatrisk lidelse.  Der er afsat Satspulje 
midler til kommunikationsarbejde og SIND har rettet forespørgsel om et evt. 
samarbejde med BUP-DK vedr. udarbejdelse af foldere møntet på børn og unge 
med psykiatriske lidelser. AH kontakter SIND til en foreløbigt uforpligtende snak 
med Knud Kristensen. 
 
MK planlægger kontakt til Christiansborg, Tour de chambre. I første omgang skal 
der udarbejdes et strategipapir som sendes til politikerne og som bliver opfulgt 
af et møde (oktober) hvori deltager formand MK og næstformand JK.  
  
AH har skrevet til Anne Marie vedr. H-kursusholdet og fremtidigt seminar.  AH 
skriver til repræsentant fra afsluttende H-holde (2012). 
  
c. Målbeskrivelsen 
Formand Ulla kan pt. ikke kontaktes, men hun er orienteret om at sidste års 
kommentarer fra bestyrelsen endnu ikke er medtaget i den reviderede 
målbeskrivelse.  
 
d. Specialeplanlægning 
Opgaver lagt ud til arbejdsgruppen, foreløbig dato meldt ud til fællesmøde d. 4/7 
med deltagelse af bestyrelsen.  I alt 3 møder, afsluttende møde i november. 
 
 
e. Psykologbetjening i privat praksis, punktet udsættes pga tidsmangel. 
 
 
4. Strategi 2014  
 



 

 

a. Der arbejdes med forskellige ideer med opmærksomhed på, om der er nogle 
relevante emner vi skal have fremført for politikerne. 
b. Udredning og behandling, nye/ reviderede kliniske retningslinjer. MK retter 
henvendelse til dels klinikchefer dels tidl. arbejdsgrupper indenfor emnerne 
”depression”, ”OCD” og ”Psykose”. 
c. Kommende NKR, SST "kompliceret psykose" kunne BUP inkluderes heri, MK 
går videre med dette. 
 d. SIND konference efterår 2014. Emneforslag: ”Sektoransvar og overgange”.  
AH, UL og MK går videre med planlægning af opgaven. 
 
5. Fællesmøde med DPS og DPBO. Drøftelse af indkommet forslag fra DPBO og 
FYP om at årsmøderne for BUP-DK og DPS afholdes på samme dato og sted. 
Bestyrelsen støtter enstemmigt dette forslag. Vil tage dette videre på 
fællesmødet dd. 
 
 
Evt.  
 


