
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 17.00 - 20.00  

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

 

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

Pedersen og Anna Sofie Hansen. 

                                  Malene Louise Djurhuus som vores presserådgiver og Lene som sekretær. 

   

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat d. 18.01.19 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie, Hanne og Anna Sofie har deltaget i møde i Lægeforeningen og Sundhedsstyrelsen vedr. 

uddelegering af behandlingsansvar til psykologerne. Selskabet ønsker en tydelig beskrivelse af hhv. 

speciallægens og psykologernes behandlingsansvar fremadrettet. Det er af gørende betydning for fagligheden 

i børne og ungdomspsykiatrien, at der fortsat er en behandlingsansvarlig speciallæge både for indlagte og 

ambulante børn og unge.  Der afventes at sundhedsstyrelsen nedsætter arbejdsgrupper mhp udarbejdelse af 

vejledninger. 

 

Anne Marie orienterede om forretningsudvalgsmøde i Dansk Multidiciplinært Forum for Kvalitet i 

Psykiatrien. Omhandler kvalitetsdatabaser. Hvordan monitoreres den faglige kvalitet og hvordan måles 

effekten af den faglige indsats for eksempel i forhold til overdødelighed, selvmord, tilknytning til livskvalitet 

m.m. Professor Niels Bilenberg deltager også.  

Anne marie har også deltaget i Psykiatrialliancen Seminar 'Hvor skal vi hen med psykiatrien' . 

 



 
Hanne orienterede om deltagelse i et dialogforum – inviteret af KL, hvor bl.a. diagnoseforståelse blev 

diskuteret. Hanne opfordrede til, at drøftelse af diagnoseregistrering kunne være et oplagt emne til et 

selskabsmøde. 

 

Anna Sofie orienterede om arbejdet i FYP, hvor næste seminar er under planlægning med emnet Tankens 

kraft, hvor formanden for BUP inviteres med. Orientede ligeledes om, af FYP har svært ved at komme ud i 

visse regioner og har derfor sendt brev til I- og H-kursuslederne, som disse bedes dele ud til kursisterne.  

 

Jesper orienterede om deltagelse i et landsmøde vedr. satspuljeprojekterne.  

 

4. Årsmøde – planlægning 

Bestyrelsen fulgte op på status på arrangementet de næste to dage. 

Kim Birkedal har accepteret at være dirigent til generalforsamlingen  

Det blev diskuteret, hvem bestyrelsen ville kunne pege på til at stille op til bestyrelsen. 

Region H har indvilget i at stå for det faglige arrangement i 2020.  

Linda Bramsen blev foreslået  til at være toastmaster til aftenens fest. 

Bestyrelsen planlagde at fordele sig på de 4 workshops. 

Det blev diskuteret, hvorvidt Årsmødet er åbent for alle faggrupper. Der var enighed i bestyrelsen om, at 

mødet kun er et forum for læger.  

 

5. Økonomi og nyt fra kassereren, herunder gennemgang af regnskabet for 2018 

Anna Sofie gennemgik regnskabet fra revisoren, som fremlægges på årsmødet i morgen. 

I regnskabet fremgår en post Reservefond, som oprindeligt var afsat til revisoren, såfremt selskabet ikke 

havde midler til at betale for regnskabsaflæggelsen. Posten behøver ikke at fremgå af regnskabet og det blev 

besluttet at den lægges ind under egenkapitalen fremover. 

Budget for 2020 skal fremlægges på Generalforsamlingen og besluttede ønskede at få opbakning til at 

prioritere midler til opdatering af hjemmeside, afholdelse af medlemsmøder og et bogføringssystem. 

 

6. Databehandleraftale – GDPR 

Databehandleraftalen underskrives og fremsendes til Tangora. 

Problematikken med samtykke fra medlemmerne omkring oplysning af navne og mailadresser på 

hjemmesiden arbejdes der videre med en model herfor. 



 
Opgradering af hjemmesiden generelt blev drøftet og der var enighed om, at siden med fordel kan få en 

anden struktur. Signe arbejder videre med en model i samarbejde med Tangora.  

 

7. Udpegning af medlemmer til arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af  

 sundhedspersonale i psykiatrien – se mail fra Anne Marie d. 19.02.19 

Hanne Børner og Anna Sofie Hansen har begge interesse i at deltage i arbejdsgruppen. Det blev besluttet, at 

Anna Sofie Hansen indstilles.  

 

Jesper Pedersen deltager i arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og 

ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi. 

 

8. Eventuelt  

ESCAP: 

Anne Marie Raaberg Christensen  er blevet opfordret til at stille op til ESCAP's bestyrelse og fik opbakning 

til dette. I den forbindelse blev det oplyst, at der til kongressen i Wien er tilmeldt flere BUP medlemmer, og 

at vi så småt vil starte op med en drøftelse planlægning  af konferenceafholdelsen i Danmark i 2023. 

 

Temaer til bestyrelsens arbejder i 2019: 

Bestyrelsen drøftede udarbejdelse af fokusområder og mål. Ved næste bestyrelsesmøde kan dette drøftes 

videre. 

Bestyrelsen drøftede muligheden for at afholde et selskabsmøde omkring psykoterapi. Dette videregives til 

udvalget.  

 

Hvidbog fra DPS: 

Anna Sofie orientede om hvidbog udarbejdet af DPS – kan bestyrelsen få inspiration fra denne? Hvidbogen 

ligger på DPS’s hjemmeside. 


