
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 13. november 2015 kl. 10.00 - 14.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg  

  

Deltagere:  Marianne Kryger, Hanne Børner, Anne Heurlin, Linda Bramsen og Susanne Iversen  

 

Afbud:  Julia Bech-Azeddine 

 

Referent:   Lene Lundkvist 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 21.09.15 

Referatet godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

a. Kliniske retningslinjer drøftes. Vi har vores egne Landsdækkende Kliniske Retningslinjer, som eventuelt 

skal revideres eller slettes, idet Sundhedsstyrelsen har lavet Nationale Kliniske Retningslinjer, som skal 

følges. Det besluttes, at de kliniske retningslinjer bliver sat på som punkt på generalforsamling 2016 med en 

ønsket drøftelse af, hvorvidt vi kun skal have Nationale Kliniske Retningslinjer og beholde de 

Landsdækkende Kliniske Retningslinjer, som ikke er udgivet fra Sundhedsstyrelsen vedr. depression og 

autisme. Marianne vil rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen og høre, hvornår de forventer retningslinjen 

for spiseforstyrelsesområdet bliver revideret.  

b. Møde med Danske Regioner vedr. ADHD-pakken: ADHD-pakken er overvejende en ok pakke, men det 

blev problematiseret, at der mangler ressourcer til opfølgning, herunder afholdelse af netværksmøder, og 

medicinopfølgning som Sundhedsstyrelsen anbefaler. 

 

c. P4 Bornholm. BUP-DK har udtalt sig om medicinsk behandling med Ritalin i forhold til at politiet på 

Bornholm den seneste tid har konfiskeret en del Ritalin blandt unge, som ikke har ADHD og som bruger det 

i misbrugsøjemed. Link http://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/overlaege-pas-paa-med-ritalin-

recepterne 

http://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/overlaege-pas-paa-med-ritalin-recepterne
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/bornholm/overlaege-pas-paa-med-ritalin-recepterne


 
  

 

d. P1 Morgen og DR2 Morgen – 2 klip med Marianne kan ses på hjemmesiden. Temaet er den store stigning 

af ambulant psykiatri. Der er sat fokus på fagligheden i den ambulante psykiatri, på baggrund af stigningen – 

og en bekymring om, hvorvidt det er blevet discountpsykiatri? Børne- og ungdomspsykiatrien har altid 

arbejdet mere ambulant end voksenpsykiatrien og afviser denne bekymring. Stigningen er ikke på bekostning 

af indlæggelser.  

e. Arbejdsgrupper: Vi har i et Nyhedsbrev efterlyst repræsentanter til forskellige poster. Arbejdsgruppe vedr. 

kvalitetsindikatorer er i gang og Thorsten Schumann og Nina Tejs Jørring har meldt tilbage vedr. 

arbejdsgruppen. Hanne arbejder videre med oprettelse af en sådan gruppe. Nina Tejs Jørring vil gerne være 

UEMS repræsentant. Lene giver Nina besked om, at vi ønsker at tilbyde hende posten. Vi har to pladser som 

UEMS-repræsentant, måske den nye formand kan være interesseret i en plads. Mette Berg Christiansen vil 

gerne være repræsentant i arbejdsgruppen for kvalitetssindikatorer. 

 

f. ADHD-medicin, misbrugsgruppen. Problematik omkring tilskud til ADHD-medicin. Selskabet ønsker at 

være på forkant med en mulig retningslinje.  

 

4.                                  -                                      (udsat fra sidste 

møde) 

Styregruppen for ADHD databasen vil gerne mødes med BUP-DK pga. uenighed i styregruppen. BUP-DK  

opfordres til at spørge medlemmerne. Bestyrelsen skal have en holdning til indikator 1 (90% skal ses af en 

speciallæge i udredningen). Forslag om om differentiering, målopfyldelsen på de 90% samt speciallæge på 

sagskonference diskuteres. 

Der laves en sammenligning med skizofreniområdet (NIP). Er psykopatologien lige så vanskelig som unge 

med skizofreni? Selskabet mener, at der et hierarki.   

Det besluttes, at selskabets tilbagemelding til Lene Korshøj er, at speciallæge tilstedeværelse ikke skal have 

en målopfyldelse på 90% på alle udredninger, men speciallæge skal inddrages i de tilfælde, at udredningen er 

kompleks. Dog er det en forudsætning, at Indikator 7a (diagnostisk ADHD konference med deltagelse af 

speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri) bibeholdes. Lene laver udkast til svar.   

 

5. Nye regler om behandlingskrav (udsat fra sidste møde)  

Punktet behandles ikke, idet det ikke længere er aktuelt. 



 
 

6. Ledige poster – opfølgning siden sidste møde 

Hvordan sikrer vi tilbagemeldinger på vores opfordringer til medlemmer om at melde ind som repræsentant 

til ledige poster. Bestyrelsen beslutter, at denne udfordring tages op på generalforsamlingen til foråret.  

Rådet for specialpsykologuddannelsen, BUP mangler repræsentant. Jan Kristensen har tidligere siddet som 

repræsentant. Bestyrelsen udpeger Hanne Børner og Linda Bramsen som nye repræsentanter til Rådet. Julia 

Bech-Azeddine udpeges til styregruppen ”En af os”. 

 

7. Hand-out til politikere (MK) 

Kommunikationskonsulent Malene Djurhus har sendt bestyrelsen et udkast med statements. Bestyrelsen har 

brug for et arbejdspapir/baggrundspapir i forhold til politikere. Bestyrelsen diskuterer de forskellige 

budskaber i notatet. Der er enighed om, at budskabet skal være, at speciallæger er vigtige og at Børne- og 

ungdomspsykiatri er et lægefagligt speciale. Hvordan beskriver vi, at der er brug for speciallæger? Vi skal 

lave flere overskrifter til vores grundbudskab og hvad BUP-dk står for. Strategi: hvad skal vi selv aktivt 

opsøge i stedet for andre opsøger os? 

Statements som ufleksible systemer, kvalitet, kontituitet og overlevering ønskes diskuteret nærmere og 

Malene Djurhus inviteres med til næste bestyrelsesmøde i januar for at drøfte og færdiggøre udkastet. 

Efterfølgende vil bestyrelsen give et svar til psykiatriordfører fra Venstre Jane Heitmann vedr. hendes 

henvendelse.  

 

8. Hjemmeside – valg af model 

Udsættes til næste møde.  

 

9. Opsamling (MK) 

Marianne laver overdragelse i forbindelse med sin aftræden som formand. Marianne orienterer om et SFI-

møde (socialforskningsinstitut) d. 1. december på baggrund af en børn/unge trivselsrapport. Afdelingsmødet 

med SFI i Kbh. Bestyrelsen mener, at mødet er passé. Marianne melder afbud.  

Der var et KL møde i sommer omkring sektorsamarbejde. Der blev lovet et nyt møde som opfølgning, men 

Marianne og Hanne har ikke hørt noget derfra siden. Denne skal tages op igen. 

  

10. Eventuelt 

Drøftelse af møde med Danske Regioner omkring værdibaseret ydelsesstyring, kvalitetsindikatorer:  



 
Til mødet deltog bl.a. DSR, ergo, fys, soc.råd.+ voksenpsyk. Målet var at problematisere, at 

ydelsesregistreringen kunne være kvalitetsfordrejende over for patienterne. Der skal kigges på 

kvalitetsindikatorer og hvad vi har af ideer hertil. Der skal gives tilbagemelding primo december måned og 

afholdelse af møde d. 17/12. Anne og Hanne vil spørge Thorsten Schumann, Nina Tejs Jørring, Mette Berg 

Christensen og Birgitte Borbjerg til en arbejdsgruppe herom. I første omgang sernder bestyrelsen et skriftligt 

svar.  

 


