
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Mandag d. 6. juni 2016 kl. 11.00 - 15.00 

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

  

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

Børner (delvist).  

 

Afbud:  Susanne Iversen. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 17.05.16 

 Referatet godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede kort om temadagen på Christiansborg, evaluering er på 

som selvstændigt punkt. Derudover orienteredes om problematik omkring den annoncerede dato for 

Årsmødet i 2017. Region Hovedstaden og Region Sjælland er blevet oplyst om, at afholdelse af ferie, 

deltagelse i kursus mv. (med undtagelse af H-kursus) er indstillet i perioden uge 9-21 i 2017. 

Bestyrelsen forventer derfor at flytte mødet til d. 2.+3. februar 2017. Det faglige program forventes 

planlagt af Region Sjælland og muligvis med diagnosen personlighedsforstyrrelse som emne.  

Linda Bramsen orienterede om problemer med de differentierede beløb i forhold til 

kontingentopkrævning. Alle speciallæger betaler fuld pris, og læger under uddannelse halvdelen af 

prisen. Vi vil høre, hvorvidt Lægeforeningen kan være behjælpelig med at sende korrekte 

opkrævninger ud. 

Hanne Børner orienterede om møde i SST, som dog mest omhandlede emner inden for 

voksenpsykiatrien. Hanne Børner efterlyste høringsmateriale på National Klinisk Retningslinje fra 

SST vedr. anoreksi. Det blev besluttet, at Lene efterlyser dette hos SST.  



 
Julia Bech-Azeddine orienterede om temadag d. 25. maj vedr. Én af os. I den forbindelse blev der 

orienteret om Komiteen for Sundhedsoplysning, som arbejder med instanser samlet omkring 

familierne. BUP-DK undrede sig over, at vi ikke kender mulighederne for komiteens arbejder. BUP-

DK vil forsøge at samle oplysningerne i en database og eventuelt invitere Én af Os til f.eks. et 

bestyrelsesmøde, Årsmødet eller ud i afdelingerne. 

  

4. Bekymringsbrev fra VIU – bilag 

Behandling af punktet blev udsat til bestyrelsesmødet den 1. september 2016. Anne Marie Raaberg 

Christensen orienterede i den forbindelse om, at Marianne Gürtler er blevet indsat som formand for 

VIU. Det blev besluttet, at Anne Marie tager kontakt til FYP i forhold til at blive klædt på mht. 

kerneområder omkring arbejdet for uddannelseslæger.  

 

5. BUP i den store komplekse verden 

Bestyrelsen ønsker at profilere specialet, således vi ikke bliver overset. Det blev diskuteret, hvordan vi 

sikrer os, at tingene går via de rette kanaler, og at tingene går gennem BUP-DK til f.eks. udpegninger 

til udvalg m.v.  

 

6. NKR vedr. angst – se de 4 fremsendte mails 

Julia Bech-Azeddine skal til møde i arbejdsgruppen onsdag i indeværende uge. I materialet er der 

blevet anført en passus omkring, at der kun undtagelsesvist må gives medicin til børn og unge. BUP-

DK er af den holdning, at medicinordination er en speciallægevurdering, og at retningslinjen ikke skal 

indeholde en formulering om undtagelsesvist, idet retningslinjen er det styrende dokument for 

behandling. Bestyrelsen blev enige om, at der skal kigges nærmere på kommissoriet for at få 

præciseret formålet med udarbejdelsen af retningslinjen.  

 

7. Hjemmeside – hvad mangler? 

Tangoras forslag til nyt design af hjemmeside blev gennemgået forud for besøget af Tangora. Der er 

yderligere ønsker til funktionaliteter, og BUP-DK afventer et nærmere tilbud fra Tangoras side. Bl.a. 

ønskes et arkiv til Nyhedsbrev samt oplysninger omkring brugen af billeder.  

 

8. Evaluering af mødet på Christiansborg. 

Bestyrelsen var enige om, at temadagen var en succes. Det tværsektorielle samarbejde var 

omdrejningspunktet. Det var en god måde at være i kontakt med politikerne. Det blev drøftet, hvorvidt 



 
BUP-DK kunne blive repræsenteret på KL’s strategimøder. Hanne Børner vil undersøge dette 

nærmere.  

 

9. Lægeforeningens psykiatriudvalg – hvad skal vi arbejde for? 

Anne Marie Raaberg Christensen sidder med i udvalget, hvor der arbejdes med det nære 

sundhedsvæsen, hvor emner som lægemangel yderområderne er dagsordenssat. Hanne Børner 

efterlyser KORA-rapporten, hvori yngre lægers arbejdsvilkår er beskrevet. Vi kan eventuelt sende 

rapporten til Lægeforeningen.  

 

10. Anmodning fra psykoterapiudvalget – se fremsendte mail med 3 filer 

Psykoterapiudvalget har fremsendt en anmodning til BUP-DK vedr. ansøgning om økonomisk tilskud 

til en temadag d. 7. oktober 2016. Der ansøges om tilskud på 6.700 kr. og bestyrelsen besluttede at 

tildele udvalget et tilskud. Anne Marie Raaberg Christensen melder tilbage til udvalget herom.  

 

11. Eventuelt 

 Videokonferenceudstyr: 

BUP-DK vil undersøge mulighederne for anvendelse af videokonferenceudstyr ved møder afholdt på 

hotel Nyborg Strand. Lene vil forhøre sig om de tekniske muligheder.  


