
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Tirsdag d. 12. januar 2016 kl. 11.00 - 16.00 

  

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. 13.11.15 

 Referat fra bestyrelsesmødet og den ekstraordinære generalforsamling blev godkendt.  

Det blev i den forbindelse aftalt, at referaterne sendes rundt til godkendelse til alle 

bestyrelsesmedlemmer. Alle skal melde tilbage inden for en uge, uanset om man har ændringer til til 

referatet eller ej.  

For at minimere strømmen af Nyhedsbreve vil webmaster Anne Heurlin så vidt muligt samle flere 

informationer og nyheder i samme Nyhedsbrev.  

  

3. Gensidig orientering 

Anne Marie orienterede om 2 møder i december måned med Psykiatrifonden – psykiatriens nye 

alliance og Danske Regioner. Der henvises til Nyhedsbrev af 4. januar 2016, hvor der kan læses 

yderligere. Danske Regioner er blevet opmærksomme på problematikken omkring ventelister. 

Endvidere forventes der udarbejdet kvalitetsindikator for patientregistrering, og der blev i den 

forbindelse nævnt, at BUP-repræsentanterne m.fl. er blevet referencegruppe i dette arbejde, hvilket 

BUP-DK hilste velkomment.  

 

Bestyrelsen havde en generel diskussion af reglerne for inklusion. Lovgivningen er god, men 

bestyrelsen kan være bekymrede for, at kommunerne kan misbruge lovgivningen som et spareprojekt. 



 
Der er store forskelle i inklusionsprocenten i kommunene og det er børne- og ungdomspsykiatrien, 

som sidder tilbage med ofrene for dårlig inklusion. 

I forhold til kommunerne drøftedes vores erklæringer med anbefalinger for hjælp og støtte til børn og 

unge. Flere oplever at kommunerne ønsker mere uddybende erklæringer. I den forbindelse ønskede 

bestyrelsen at bringe ”erklæringer” op som et tema eller et arbejdspunkt ift. hvad en erklæring skal 

indeholde, eventuelt med mulighed for at kunne udarbejde en kvalitetsindikator herfor.  

 

Anne Marie Raabjerg Christensen orienterede om, at BUP-dk har fået udkast om kliniske lægemidler i 

høring. Der er svarfrist den 17.1. og det drøftedes om høringsforslaget skulle drøftes med forsker, men 

man enedes om at godkende udkastet. 

 

Derudover orienterede Anne Marie Raabjerg Christensen om, at hun har udtalt sig til pressen vedr. en 

eventuel lukning af senge- og dagpladser i Esbjerg. Udtalelsen kan bl.a. læses på Dagens Medicin.  

 

Bestyrelsen havde en generel drøftelse af rekruttering af medarbejdere til det faglige arbejde, idet det 

kan være vanskeligt for medarbejderne at få frigivet arbejdstid til arbejdet. Bestyrelsen var enige om, 

at udpegningen skal foregå direkte til medarbejderne og ikke igennem lederne. I forbindelse med 

udarbejdelsen af Sundhedsstyrelsens retninglinje for anoreksi ønsker BUP-DK 1-2 repræsentanter med 

i gruppen. Anne Marie Raabjerg Christensen vil spørge i Århus og på Bispebjerg. Inger Margrethe kan 

spørges om antallet af pladser i arbejdsgruppen. 

  

 Opsummering af kliniske retningslinjer. 

 LKR – autisme: Under revision. 

 NKR - Depression: der følges op på næste bestyrelsesmøde. 

 LKR - OCD: Når retningslinjen kommer fra SST kan LKR udgå.  

 LKR - Anoreksi: denne revideres af SST og LKR kan udgå herefter.  

Det blev drøftet om BUP-DK skal beholde både de LKR og NKR. Det blev besluttet, at emnet tages op 

på generalforsamlingen. Kan der være faglige grunde for at beholde begge retningslinjer? 

 

4. Hjemmeside - valg af model 

Der er valgt en ny model og BUP-DK ønskede den nye model præsenteret ved bestyrelsesmøde til  

marts. Anne Heurlin vil kontakte Pia Christensen v/Tangora og høre om muligheden for deltagelse kl. 



 
17.00 d. 09.03.16. Bestyrelsen håber på at kunne præsentere en demo af den nye hjemmeside på 

Generalforsamlingen.  

 

5. Udarbejdelse af statements vedr. specialets udfordringer – besøg af Malene Djurhuus.  

Kommunikationskonsulent Malene Djurhuus deltog i bestyrelsesmødet. Hun havde lavet udkast til 

notat, som skal sendes forud for mødet med sundhedsminister Sophie Løhde ultimo januar. 

Derudover gennemgik vi de tidligere udarbejdede statements og blev enige om, at disse med fordel kan 

anvendes i årsberetningen.  

Den nye hjemmeside giver mulighed for Twitter-funktion. Malene Djurhuus lovede at at sende 

bestyrelsen oplysninger om forskellige veje igennem medie-systemet og vi drøftede endvidere, 

hvordan vi fremadrettet får sat struktur på debatterne. 

  

Bestyrelsen blev enige om, at Malene Djurhuus skal fortsætte med sit mediearbejde for BUP-DK i en 

nærmere aftalt periode.  

 

6. ESCAP guidelines  

 Anne Marie Raabjerg Christensen har lavet besvarelse. 

 

7. Forespørgsel fra DR4 journalist – ”Går udredningerne for hurtigt nu?” 

 Forespørgslen besvares efter mødet med sundhedsministeren.  

 

8. Årsmødet 

Det faglige program forventes snarest på plads. Vi skal have meldt en frist ud for seneste tilmelding. 

Linda Bramsen orienterede om planlægningen af årsmødet. Bestyrelsen blev enige om at skrive ud til 

centercheferne med opfordring til at bakke op omkring medlemmernes deltagelse på Årsmødet.  

 

9. Antal medlemmer 

 Medlemtallet er opgjort til 296, hvilket bestyrelsen anerkendte som værende meget positivt.   

 

10. Forslag om ændring af sundhedsloven (høringfrist d. 25.01.16) 

Ændringsforslaget blev drøftet. Umiddelbart fandtes ingen nævneværdige ændringer.  

 

11. Eventuelt 



 
H-kursus: 

Anne Marie Raabjerg Christensen orienterede om, at hun stopper som hovedkursusleder. Stillingsoplag 

til ny leder for H-kursus kommer på hjemmesiden og ud med næste Nyhedsbrev. 

 

DPBO: 

Anne Heurlin orienterede om, at hun sidder med i DPBO. Anne nævnte, at der mangler en 

repræsentant fra privat praksis til udarbejdelsen af retningslinjen for angst og foreslår Ingrid Sindøe 

som repræsentant.  

 


