
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Mandag d. 12. juni 2017 kl. 10.00 - 15.45 (efterfølgende møde med DPBO kl. 16.00) 

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

  

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

Pedersen og Signe Ventzel, 

                                   

                                  Malene Louise Djurhuus som vores PR konsulent og Lene som sekretær. 

 

Afbud:  Dorthe Vestager. 

 

Kl. 11-12:  Arbejdsgruppemedlemmer Tine Houmann, Ulla Moslet, Pia Jeppesen og Else Marie Olsen 

deltager i mødet.  

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 27.03.17 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering. 

Anne Marie orienterede om henvendelse fra psykiatrifonden vedr. notatet psykiatri under pres.  

 

Anne Marie og Hanne orienterede om møde med formand for psykiatriudvalg Charlotte Blix, 

folketingsmedlem Henrik Dahl og foretræde for sundheds- og ældreudvalget. Alle med formål at 

fortælle om børne- og ungdomspsykiatrien og arbejdet med de de tværsektorielle 

forløbsprogrammer samt nødvendigheden af en børne- og ungdomspsykiatrisk pakke.  

Anne Marie har sammen med Torsten Bjørn Jacobsen gjort indsigelse mod de ændrede KBU forløb, 

hvor almen medicin er blevet obligatorisk og psykiatrien røget ud. 



 
Anne Marie har efter møde med Wonderful Copenhagen og kongresbureauet DIS indsendt et bud 

på afholdelse af ESCAP konference 2023.  

Anne Marie har været til møde i følgegruppen for regionernes pakkeforløb. Der er planlagt pakker 

for ADHD, gennemgribende udviklingsforstyrrelse, depression, OCD og spiseforstyrrelse. Der 

mangler pakker til børn og unge for skizofreni, personlighedsforstyrrelse og PTSD. 

Møde i lægeforeningens psykiatriudvalg, hvor bl.a. akut psykiatri skulle diskuteres blev aflyst, 

status uvist. 

Endelig er Hanne Børner indstillet til satspuljefølgegruppe for ”mestring og skoleliv”, og der er 

sendt anbefaling til sundhedsstyrelsen om opdatering af klinisk retningslinie om ADHD.  

FYP’s Årsmøde 27.10.17 – der er ønske om at vi fra Børne- og ungdomspsykiatrien vil fortælle om vores 

speciale. Emnet er samarbejde på tværs af sektorer.  

 

Jesper og Hanne orienterede fra mødet i overlægeforeningens psykiatriudvalg. De planlægger en temadag 

omhandlende psykiatriens udfordringer. Bestyrelsen vil støtte op om fokus på forpligtigelse i forhold til 

forløbsprogrammerne. 

 

Bestyrelsen stiller forslag om afholdelse af en temadag i forhold til at få diskuteret, hvorledes 

kommunikationsformen skal være i forhold mails, pressen m.v. 

  

Hanne Børner orienterede om Børnerådets artikel i Jyllandsposten og udmelding fra Autismeforeningen. 

 

4. Drøftelse af BUP-DK’s konto, budget og legater (Julia) 

Julia Bech-Azeddine orienterede om udfordringer med kontooverdragelsen ifm. skifte af kasserer. I den 

forbindelse vil Julia lave en tjekliste over ting, som er vigtige at have styr på ved overdragelse fremover. 

Julia vil endvidere kontakte Tangora for at høre, hvorvidt vi kan få en kasserer-mailadresse sat op ift. 

hjemmesiden.  

Der skal laves et budget til næste årsmøde. Budgettet vil blive gennemgået ved bestyrelsesmødet i 

september. 

 



 
5. Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for forløbsprogrammerne, møde med repræsentanter for  

 arbejdsgrupperne. (medlemsmøde om programmerne ?) 

Repræsentanter fra arbejdsgrupperne præsenterede status på arbejdet med forløbsprogrammer. 

 Ulla Moslet og Else Marie Olsen ift. spiseforstyrrelser 

 Tine Houmann ift. ADHD 

 Pia Jeppesen ift. angst og depression  

 

Grupperne har forskellige udfordringer på baggrund af forskellige diagnosegrupper. Aldersgrupper, 

tværgående samarbejde med kommunen, forebyggelse/indsatser, evidens og overgang til voksenpsykiatrien 

er nogle af overskrifterne i arbejder med forløbsprogrammer. 

 

Bestyrelsen henstiller til grupperne at læne sig op af forpligtelserne i kommissoriet under hele processen.  

 

Arbejdsgrupperne og bestyrelsen diskuterede begrebet forebyggelse – alt kan ikke forebygges. Der er 

enighed om, at i stedet for at bruge ordet forebyggelse kan det i stedet for kaldes tidlig indsats eller præ-

klinisk.  

 

6. Planlægning af Årsmødet 2018. Hanne og Anne Marie til møde med Yildiz Akdogan. 

Region Sjælland er blevet spurgt, hvorvidt de vil planlægge Årsmødets faglige dag. Jesper Pedersen 

fremlagde to forslag. 

Bestyrelsen besluttede at gå efter det forslag, som egentlig blev udarbejdet til Årsmødet 2017 Selskabet 

beder Jesper om at indhente priser, således vi kan få programmet på plads. 

  

Anne Marie skriver til centerlederne og professorerne og orienterer om dato for Årsmødet. Vi håber det kan 

blive den 8.-9. marts 2018. 

Lene booker Nyborg Strand og forhåndsreserverer til 80 personer.   

Foreløbig emner til Generalforsamlingen: tværfaglighed og opgaveglidning. 

 

7. Politik for betaling af honorar/rejseudgifter for oplægsholdere 

Der blev ikke udarbejdet politik. Punktet udskydes til senere møde 

 

8. ESCAP 2023 – BUP-DK’s har ansøgt om værtsskabet for kongres.  



 
Anne Marie orienterede om status på ansøgning om værtsskabet. Vi vil ikke risikere at stå med en 

økonomisk hæftelse. Anne Marie vil spørge Torsten B. Jacobsen, hvordan et eventuelt kontrakt håndteres.  

 

9. Drøftelse tvang  – dobbeltindlæggelse som højt specialiseret funktion (fortsættelse af JP forslag) 

Bestyrelsen diskuterede dilemmaet døraflåsning ifm. en frivillig indlæggelse, og som kan forhøje tallene for 

tvang. Bygningsmassen kan være et problem og der er store regionale forskelle.  

Bestyrelsen blev enige om, at det vigtigste er at se på fagligheden og hvad der er bedst for patienterne. 

Udfordringer med drift og tvangstal hører under den enkelte region. 

 

10. Folkemødet 

Sind står for programmet og Anne Heurlin og Julia Bech-Azeddine repræsenterer BUP-DK. Oplægget fra 

Sind hedder ”Er børns diagnoser som fx autisme, ADHD og ordblindhed ”velfærdssamfundets sociale 

dræbere”? Det blev besluttet, at Malene laver et udkast til Anne og Julia forud for Folkemødet. 

 

11. Eventuelt + Planlægning af møde DPBO. 

DPBO – der søges en repræsentant fra vores speciale til deltagelse i DPBO møderne. Anne Heurlin har indtil 

nu være repræsentant. Anne vil selv prøve at finde en afløser.  

 

OBS: datoer for følgende konferencer: 

28. november 2017: 

Handicap og Psykiatrikonference i KL regi - vi bør som selskab melde ind at ville stå for noget.  

 

18. januar 2018: 

KL’s Sundhedskonference  

Orientere KL ved et næste møde, at vi ønsker deltagelse evt. i form af en workshop. 

 

20. marts 2018: 

KL’s konference om udsatte børn og unge - der bør vi også melde noget ind.  

 

Næste bestyrelsesmøde: 

Næste bestyrelsesmøde er torsdag den 21. september 2017, hvor udvalgsformænd og uddannelsesansvarlige 

overlæger inviteres med. Det besluttes endvidere at udvide bestyrelsesmødet, således at mødet starter onsdag 



 
den 20. september 2017 kl. 16.00 og afholdes på Nyborg Strand for at drøfte kommunikationen i bestyrelsen 

ift. mails, pressen mv.  


