
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 2. november 2017 kl. 10.00 - 15.30 

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

  

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine, Jesper 

Pedersen og Signe Ventzel, 

                                  Malene Louise Djurhuus som vores PR konsulent og Lene som sekretær. 

                                  Afbud: Dorthe Vestager, observatør fra DPBU.  

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 21.09.17 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om:  

 Deltagelse i afskedsreception for Kerstin Plessen og har på vegne af BUP-DK sagt tak for indsatsen.  

 Møde i Overlægeforeningens Psykiatrigruppe, hvor bl.a. psykiatriplan II blev drøftet. Der er positiv 

opbakning fra somatikken til psykiatriplan II, idet der genkendelse problematikker.  

 Møde i Sundhedsstyrelsens Psykiatrigruppe, som arbejder med forløbsprogrammerne. Der er 

indkommet  100 høringssvar. Materialet forventes færdig til omkring den 1. december 2017.  

 At Lægeforeningen gerne vil lave en workshop med fokus på rekruttering af yngre læger med 

deltagelse af repræsentant for VIU og FYP.  

 Næste møde i Psykiatriudvalget den 22. januar 2018, hvor det bl.a. skal drøftes, hvordan vi sikrer 

lægernes faglige ansvar i psykiatrien.  

 Psykiatrialliancens papir til godkendelse. Bestyrelsen var enige om, at vores forslag ”den rigtige hjælp 

på det rette tidspunkt” fremsendes.  

Hanne Børner og Jesper Pedersen orienterede om: 



 
 Møde med Lægeforeningens Psykiatriudvalg, hvor spørgsmål omkring uddannelse, rekruttering, 

passer, tvang mv. blev diskuteret. Forebyggelsespolitikken blev også drøftet og det blev indskærpet i 

teksten, at man ikke kan forebygge alt.   

Anne Heurlin orienterede om: 

 Møde i FYP, hvor hun orienterede om selskabets arbejde. Der var et generelt ønske om, at det er vil 

være muligt med et fokuseret ophold i børne- og ungdomspsykiatrien og flere fælles aktiviteter og 

snitflader for uddannelseslægerne.  

Hanne Børner orienterede om: 

 Konferencekompagniet, hvor hun og Malene Djurhuus deltog en mental kongres arrangeret af SST. 

Der er udarbejdet en ny rapport vedr. mental sundhed for børn og unge og Hanne mener ikke 

rapportens tal er valide.  

 Møde med repræsentanter fra Headspace, hvor vi var inviteret på baggrund af en artikel i 

Jyllandsposten. Formålet var en rolleafklaring i forhold til Headspace og BUP-DK. Det er vigtigt for 

bestyrelsen at gøre det tydeligt, hvilken rolle selskabet har i forhold til Børne- og ungdomspsykiatrien. 

Med baggrund i denne orientering besluttede bestyrelsen at invitere dem til et møde i januar måned, 

 

4. Forløbsprogrammerne og SATS puljemidler til fremrykket børne- og ungdomspsykiatri 

Bestyrelsen drøftede forløbsprogrammerne og hvordan vi får det tydeliggjort, at psykiatrien kan 

søge midlerne. Det blev besluttet at selskabet holder fokus på dette og at Jesper Pedersen i 

lederkredse kan gøre opmærksom på muligheden for at søge puljemidlerne.  

Den 13. november 2017 er der et afsluttede møde omkring færdiggørelsen af forløbsprogrammerne 

med baggrund i høringssvarene. Det er vigtigt at få diskuteret, hvorledes programmerne 

implementeres. Anne Marie Raaberg Christensen deltager i dette møde i stedet for Hanne Børner.  

 

5. Årsmøde og generalforsamling – planlægning  

Bestyrelsen takker for udkastet fra Region Sjælland til programmet til årsmødet. Dog ønskede bestyrelsen 

mere information omkring tankerne med workshop 3. Jesper Pedersen vil gå videre til arbejdsgruppen med 

dette.  

Bestyrelsen håber på et stort fremmøde til årsmødet primo marts 2018. Anne Marie Raaberg Christensen vil 

skrive til afdelingsledelserne, at det er vigtigt med opbakning.  

Bestyrelsen arbejder videre med den mere detaljerede planlægning af årsmødet.  

 



 
6. ESCAP 

Melena Schjøth fra DIS Congress Service deltog i mødet og orienterede om hendes rolle i forhold til 

afholdelse af ESCAP’s kongres i København fra d. 29. juni til den 1. juli 2023. Hun bliver 

processtyrer/PCO for kongressen og BUP-DK fik mulighed for at komme med input til arrangementet 

allerede nu. Bestyrelsen er positive over for præsentationen fra DIS og vil orientere nærmere herom på 

Generalforsamlingen. 

 

7. Pejlemærker i vores arbejde 

Bestyrelsen drøftede fremtidige i pejlemærker for det videre arbejde i selskabet: 

 Møde med Lægeforeningen omkring vores speciale og faglige ønsker 

 Være på forkant i forhold til, hvad der rører sig i medierne om vores fag eksempelvis medicin, tvang 

mv. og således have et understøttende svar klar for eventuelle henvendelser 

 Den politiske profilering af BUP-DK – læring for alle bestyrelsesmedlemmer 

 Formandsoplæring – eventuel vedtægtsændring 

 Forebyggelsespolitik – drøftes på bestyrelsesmødet den 26. januar 2018. 

 

8. Uddannelse - brev til region syd om længden af fokuseret ophold i pædiatri og psykiatri 

Med baggrund i møde med de uddannelsesansvarlige overlæger i september har vi lovet at udforme 

et brev til Region Syd. Anne Marie Raaberg Christensen udarbejdet et brev til psykiatriledelsen og 

afdelingsledelsen, hvor vi anbefaler at arbejde ud fra en fælles standard omkring længden af 

fokuseret ophold.  

 

9. Udfyldelse af skema til opfølgning af deltagelse i relevante fora  

Der er usikkerhed omkring, hvordan vi skal lave opfølgningen på dette skema. Det blev besluttet, at der i 

første omgang laves et notat over arbejdsgrupper og repræsentanterne her. Dette skema lægges på 

hjemmesiden.  

 

10. Eventuelt  

Dagens Medicin – Kvalitetsindidator: 

Anne Marie Raaberg Christensen foreslog, at behandlingsplanen kan indgå som indikator? 

Ligeledes nævnes PROM. 

 


