
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 14. september 2018 kl. 12.00 - 16.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

 

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Jesper Pedersen og Anne Sofie Hansen. 

Afbud:  Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine, Signe Ventzel og Lene Lundkvist. 

 

Referent:   Malene Louise Djurhuus. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 04.06.18 

Blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

Anne Sofie Hansen fortæller om en kommende rapport fra Yngre Læger ang. rekrutteringsproblemer i 

psykiatrien. 

”Hvis vi skal have og tiltrække flere til at være børne- og ungdomspsykiatere, skal de arbejde med mere 

behandling. Hvis ikke forsvinder over i det private.” 

Det kræver gode faglige miljøer. Mulighed for Ph.d. 

Et eks. med et godt læringsmiljø, som man kan tage udgangspunkt i, er Vordingborg. 

F.eks. en uddannelses måned og Mesterlære. 

 

Det blev vedtaget, at bestyrelsen holder øje med den kommende rapport. 

Vi skal alle – også opfordring til medlemmerne – formidle et mere positivt billede af at arbejde i børne- og 

ungdomspsykiatrien. Det er verdens bedste fag, men vi skal være meget opmærksomme på, hvad der skal til 

for at få de bedste vilkår. 

 

 



 
4. Planlægning af Christiansborgmødet 

Dette punkt blev udsat, da vi endnu ikke har modtaget en dato. 

 

5. Årsmøde 

Punktet blev udsat til næste møde. Dog kontaktes prof. Per Hove om begge dele af årsmødet ligger i hans 

hænder – selve årsmødet og forskningsdelen. Blot for at undgå nogen form for misforståelser. 

 

6. Tangora 

Udsat til webmasteren kan deltage i mødet 

 

7. GDPR 

Anne Marie kontakter LVS’s sekretariat ang. GDPR, hvad er erfaringen fra de andre lægevidenskabelige 

selskaber. 

 

8. Psykiatriplan 

Anne Marie orienterede for det seneste møde, format og stemning, og fortalte om det sidste kommende møde 

i rækken. 

 

9. Plan for kommende bestyrelsesmøde den 16. november 

Besluttet, at det er en god debat at tage med til møde med uddannelsesansvarlige overlæger og VIU den 16. 

november. 

Ekstra invitation skal sendes: Mht. dette møde skal Nina Tejs Jørring også inviteres med som medlem af 

UEMS, hvordan rekrutterer man yngre læger, er der eks. fra udlandet, som vi kan lære af. 

 

10. Æresmedlem 

Bestyrelsen har modtaget en indstilling ang. et æresmedlem. Dette blev drøftet, og Anne Marie beder 

indstiller om en officiel indstilling og begrundelse. 

 

11. Økonomi 

Der skal findes en ny kasserer. Anne Sofie Hansen vil gerne træde til i samarbejde med Lene, men det 

kræver en ”ren tavle”. Anne Marie vil finde ud af det mht. betalinger, og hvor vi står. 

Ligeså om der er ekspertise/hjælp/assistance til noget af det praktiske at hente i LVS. 

 



 
12. Eventuelt  

Jesper Pedersen – fortalte fra et Region Sjælland møde med kommunale chefer, Socialministeriet. Et 

temamøde om alle de børn og unge der henvises. De forklarede, at det er dyrt for kommunerne – fordi tallene 

er steget. De mener, at det er besværligt at henvise, forberede visitation. 

 

Jesper Pedersen havde opfordret dem til et tankeeksperiment, hvor de af de 2200 henvisninger fik 1600 

fordelt i forhold til kommunens størrelse. Kommunerne skulle så tænke sig om mht. forventning om 

rådgivning. Tage ansvaret for det. 

Hvis kommunerne kunne finde ud af at udnytte den ressource. Visitation, basale midler. 

Hvis kommunerne tog til sig, at en visiterer. Int. kontakt til prak. læger. 

 

Yderligere orientering ang. et kommende Region Sjælland møde om specialpsykologer. 


