
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 6. januar 2017 kl. 10.30 - 16.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

  

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

Børner og Susanne Iversen. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 17.11.16 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie Raberg Christensen og Hanne Børner orienterede om møde med regionsrådsformand Bent 

Hansen. Regionsformanden udtrykte et ønske om et samarbejde med BUP-DK vedr. et pilotprojekt omkring  

tværsektorielle forløbspakker, og ønsker i den forbindelse eksempler på, hvorledes disse kunne  udformes og  

nuværende  udfordringer med det tværsektorielle samarbejde. Modellen for pilotprojektet vil blive drøftet  

videre på møde med Danske Regioner igen på møde i februar 2017 og bestyrelsen vil drøfte, hvordan det  

videre forløb kan foregå.  

Hanne Børner orienterede om, at hun deltager i møde i PsykiatriAlliancen den 25. januar 2017.  

 

4. Gennemgang af medlemslister. Se mail med vedhæftede liste.  

Bestyrelsen gennemgik medlemslisten og konstaterede, at der var 300 medlemmer.  

 

5.    Hjemmesiden 

Hjemmesiden i den nye udgave fungerer nu tilfredsstillende.  

 

6. Årsmødet 

Bestyrelsen planlagde Årsmødet 2017. Bestyrelsen understregede, at eksistensberettigelsen af en ny  



 
bestyrelse er betinget af at være sammensat bredt rent geografisk. Årsberetningen og det foreløbige program  

blev gennemgået. 

 

7. Regnskab og budget 2017 

Regnskab og budget 2017 vil blive gennemgået ved næste bestyrelsesmøde den 1. februar 2017. 

 

8. BUP pakke/plan 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

9. Skal vi indstille psykofarmakologisk opstart til lærings og kvalitetsteams? Se mail fra Anne 

Marie af d. 26.11.16. 

Bestyrelsen besluttede, at indstillingen diskuteres via mailkorrespondance.  

 

10. Udpegning af afløser (speciallæge) for Cecilie Alver i hendes barselsfravær som BUP 

repræsentant i ansættelsesudvalget. Eventuel afløser skal meldes til 

videreuddannelsessekretariatet i de respektive videreuddannelsesregioner, der så sørger for at 

give en evt. afløser adgang til alle de relevante informationer.  

Bestyrelsen har modtaget anmodning om udpegning barselsvikar i anæsttelsesudvalget for ansættelse H- 

læger. Bestyrelsen besluttede, at stillingen slås op under ”ledige poster” på hjemmesiden. 

 

11. Basisviden til nye I-læger nationalt 

Bestyrelsen diskuterede, hvorledes I-læger kan orientere sig omkring uddannelsen i børne- og  

ungdomspsykiatri. Bestyrelsen gjorde opmærksom på at I-lægerne bliver opdateret på nyeste litteratur via I  

kurserne. Der er også ofte link til relevant og aktuel litteratur. Derudover er der VIP portalen og de nationale  

kliniske retningslinier hvor man kan søge viden og indsigt. På sundhedsstyrelsens hjemmeside er der også  

adgang til relevant og opdateret litteratur ligesom på PUBMED.  

 

12. Eventuelt 

Repræsentantion i LVS – bestyrelsen besluttede, at BUP-DK betaler 700 kr. for Julia Bech-Azeddines  

deltagelse og godkendte indstilling af Anne Mette Skovgaard til SEB hæderspris. 

 


