
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Onsdag d. 9. marts 2016 kl. 17.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg  

  

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Susanne Iversen 

og Julia Bech-Azeddine  

 

Referent:   Lene Lundkvist 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat d. 12.01.16 

 Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

 Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om: 

- møde i Lægeforeningens Psykiatriudvalg, hvor temaerne var koncenteret om: det nære psykiatri, 

 opgaver tilbage til praktiserende læger, udførelsen af psykiatriplanen, hvor en stor del af midlerne 

bliver brugt på nedbringelse af tvang i voksenpsykiatrien. Udvalget er planlagt at fortsætte indtil 

2017.  

- besøg hos sundhedsminister Sophie Løhde – regeringen lægger vægt på frit valgsordningen, og der  

er afsat 200 mill. kr. til opfyldelse af behandlingsgaranti. Ministeren var optaget af, vi i børne- og 

ungdomspsykiatrien ”snyder” mht. registrering af patientens status for udrednings- og 

behandlingsret. BUP-DK udtrykker, at der er stort pres på og det går ud over de dårligste patienter. 

Vi henviser til et stadig stigende antal henvisninger og er bekymrede for kvaliteten. Vi udtrykker 

ønske om en model for udredning og behandling med mere elastik og fleksibilitet til større gavn for 

patienten og familien. Et godt møde, hvor BUP-DK følte budskabet blev vel modtaget.  

- møde med formanden for Dansk Psykologforening Eva Mathiasen: emnerne var bl.a. samarbejde  

med PPR og benchmarking på antal psykologer i afdelingerne. Eva Mahiasen var optaget af 

samarbejde, hvilket BUP-DK bifalder vi. 



 
- møde med undervisningsministeriet vedr. inklusion: Anne Heurlin og Hanne Børner deltog. BUP-dk  

udtrykte, at lovgivningen er god, men kommunerne forvalter lovgivningen vidt forskelligt. BUP-dk 

fremkom med deres forståelse af inklusion og mulige løsninger på  Konklusionen på mødet blev 

udarbejdelse af en rapport på området.  

 

4. Hjemmeside – fremvisning 

Anne Heurlin orienterede om møde med hjemmesideudbyderen Tangora, som har lavet udkast til en 

modernisering af hjemmesiden. Anne fremviste forslaget og vil præstentere det på 

generalforsamlingen. Der arbejdes videre med en endelig version.  

 

5. ESCAP repræsentant 

Anne Marie Raaberg Christensen blev udpeget som ny repræsentant for ESCAP, såfremt hun vælges 

som formand ved generalforsamlingen. Det blev besluttet, at hun deltager i ESCAP konference i 

Budapest. 

 

6. Udpegning af medlemmer fra specialeselskaber til ansættelsesudvalg for  

 Speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb 

 Der var tvivl om deltagelse og udpegning. Lene Lundkvist vil undersøge, hvem der er i  

 udvalget p.t. og om der foreligger et kommissiorium.  

 

7. Erklæringer til kommunerne – tema 

 Udsættes til næste bestyrelsesmøde.  

 

8. LKR Depression – opfølgning 

 Det blev besluttet, at finde en repræsentant på generalforsamlingen til arbejdsgruppen for  

 revision af retningslinjen.  

 

9. Årsmødet 

Afviklingen af generalforsamlingen blev planlagt. Bestyrelsen har lavet et oplæg til drøftelse i grupper 

vedr. selskabets fremtid.  

 

10. ”Hvordan skal vi i bestyrelsen arbejde videre med speciallæge/specialpsykolog  



 
 diskussionen?” 

Det blev besluttet at tage drøftelsen på generalforsamlingen. Danske Regioner har lavet et 

notat vedr. anvendelsen af specialpsykologer i psykiatrien – henvisning til notatet fremgår af 

hjemmesiden under ”aktuelt”.  

 

11. Eventuelt 

 Stillingsopslag:  

Sagkyndig i Styrelsen for Patientsikkerhed. Bestyrelsen drøftede, hvorvidt denne skulle slås 

op på BUP-DK’s hjemmeside. Det blev besluttet, at vi ikke slår stillinger op på hjemmesiden, 

men vi kan henvise til stillingerne via Nyhedsbreve.  

 Presse/kommunikation: 

Bestyrelsen drøftede, hvordan de fremadrettet forholder sig til den udadrettede 

kommunikation. Det blev besluttet, formanden og næstformanden kan beslutte, hvad der skal 

ud og resten af bestyrelsen bliver enten orienteret eller får en kort frist til at kommentere. 

 Brugen af antidepressiva til børn og unge: 

BUP-DK har udsendt pressemeddelelse, hvor det indskærpes, at Sundhedsstyrelsens 

retningslinjer skal følges, og at der som hovedregel kun må ordineres den slags medicin til 

børn og unge, hvis der har været en børnepsykiater ind over. 

 


