
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 16. november 2018 kl. 10.00 - 16.00  

  

Sted: Domus Medica 

 Kristianiagade 12 

 2100  København Ø 

 Lokale: Eriks Atelier 

 

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

Pedersen og Anna Sofie Hansen. 

                                  Malene Louise Djurhuus som vores presserådgiver og Lene som sekretær. 

  

Afbud:  Dorthe Vestager. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Det blev besluttet at flytte på rækkefølgen af enkelte punkter. 

 

2. Godkendelse af referat d. 14.09.18 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om: 

 19.09.18 møde og rundbordssamtale i Sundheds- og Ældreministeriet 

 21.09.18 Dansk Multidiciplinært Forum, hvor der blev diskuteret kvalitetsdatabaser. Vi har kun 

skizofreni og ADHD. Der er generelt ikke god indberetning, hvilket begrænser anvendelse af data til 

kvalitetsstatus. Næste møde til januar 2019. 

 Hanne Børne og Anne Marie har været interviewet i ”Hjernekassen”, 

 Anne Marie og Julia har undervist praktiserende læger i forløbsprogrammer.  

 Forberedende videomøde om Christiansborgdagen med Niels Bilenberg.  

 Middagsinvitation til FYP-årsmødet, hvor hun har holdt tale - Paradoksernes Holdeplads.  

 Kronik i Berlingsken – ”Ordentlighed koster ikke noget”.  

 Interview i DR omkring bostederne, hvor patientsforsikringen har opdaget mange medicinfejl. Det 

skal de have styr på, når de skal behandle børne- og ungdomspsykiatriske patienter.  



 
 Udpegninger og høringssvar – hvordan vil bestyrelsen orienteres? Lene får de nye udpegninger og 

skriver ind i skemaet. Bestyrelsen vil gerne have de endelige høringssvar til orientering.  

 Positiv omtale af børne- og ungdomspsykiatrien i Politikken, fordi ventetider er væk.  

Henvendelser om studieopgaver, studerende, journalister. Tager nogen så ofte det kan lade sig gøre. 

 Henvendelse fra Dansk Selskab for Ungdomsmedicin – pædiaterne – invitation som taler ved deres 

konference. De mangler oplægsholdere til konferencen, det er vigtigt emne, vi kan reklamere lidt. 

Det handler om det konsultative samarbejde på tværs på både somatiske og psykiatriske patienter. 

 Akutgruppen sammen med Jesper: lave oplæg til model for fælles modtagelse. Somatisk og psykiatri. 

Interessant at se, hvordan det kommer til at gå med de forskellige model i Region Midt (fælles med 

somatik og voksenpsyk) og i Region Syd (fælles med pædiatrien) . 

 

Hanne Børner orienterede om:  

 Positive tilbagemeldinger på interviewet i Hjernekassen.  

 Afholdt oplæg i Århus for lederne af PPR og repræsentanter fra KL m.fl. – 150 mennesker. 

Overskriften var ”Fup og Fakta”. Hun havde selv givet titlen på oplægget ”nu er det snart for 

meget”. Godt møde og god dialog. Kun 1/3 kendte til forløbsprogrammerne. Hanne fremkom med 

udfordringerne.  

 

Anna Sofie Hansen orienterede fra FYP: 

 Er blevet næstformand for FYP. Lige afholdt års, hvor søvn og psykiatri var i fokus. Søvnforstyrrelser 

set bredt og tænkt ind ift. psykiatriske lidelser.  

 Ugeskrift for Læger – podcast – ligger på hjemmesiden.  

 FYP har haft et debatindlæg i Dagens Medicin ift. hvorfor psykiatere bør varetage 

behandlingsansvaret i Psykiatrien og derudover arbejder FYP på et Inspirationskatalog om 

den gode uddannelse.  

 UEMS – ny BUP-repræsentant skal findes.  

 

Jesper Pedersen orienterede om:  

 Lægeforeningens psykiatrigrupper har afholdt møde - overlægeforeningens psykiatrigruppe. 

 2 møder i SST – blev præsenteret for satspuljeprojekter- implement deltog ift. evaluering og 

implementering af projekterne. 



 
 Det fremskudte forløb: 6 projekter, Headspace er involveret i et af projekterne efter politisk 

beslutning.  

 Region sjælland afholder seminar d. 13.12.18 med Jakob Kjellberg fra Vive, og handler om Region 

Sjællands Satspuljeprojekt. Bestyrelsen vil gerne inviteres med.  

 

 

Signe Ventzel orienterede om: 

 Ny ledende overlægei Region Midt. Positiv start, har  indført obligatoriske lægermøder 2 gange om 

ugen mhp. undervisning og snak på tværs.  

 Flytning til nye rammer i Skejby – ikke meget plads til det ambulante. Opmærksomhed på 

arbejdsmiljøet.  

 

4. Planlægning af konference – Christiansborgmødet 

Konference på Christiansborg afholdes den 18. januar 2019 fra kl. 10.00 – 15.30 (cirka). Emnet er 

”Forebyggelse”. Formålet er oplysning og debat mere bredt. Spørgsmål til myten om, at alle børne- og 

ungdomspsykiatriske lidelser kan forebygges ved samtaler. Der skal snarest sendes invitation ud til 

arrangementet og bestyrelsen drøftede modtagerne af invitationerne. Udover de personlige invitationer blev 

det besluttet, at der tilbydes plads til medlemmerne efter følgende fordeling: Region Hovedstaden=15 

pladser, Region Sjælland=8 pladser, Region Syd=11 pladser, Region Midt=11 og Region Nord=5 pladser.  

 

Der afholdes bestyrelsesmøde i forlængelse af konferencen, fra kl. 17.00 – 20.00. Vi undersøger muligheden 

for et mødelokale i nærheden. 

 

5. Årsmøde 

Bestyrelsen drøftede planlægningen for årsmødet. Det forventes at prisen bliver lig med sidste år. 

Tilmeldingen bliver via en formular, og eneste måde at tilmelde sig på. Det foreløbige program samt 

tilmeldingsoplysninger kommer snarest på hjemmesiden. Signe Ventzel lover at følge op på det faglige 

program. Julia Bech-Azedinne står for indkøb af gaver til Årsmødet og Christiansborg mødet til 

oplægsholderne. Ligeledes skal der skrives til professorerne om der er et foreløbigt program til 

forskningsdagen d. 8. marts 2019.  

Signe booker bandet til aftenens fest. 

Der afholdes ordinært bestyrelsesmøde onsdag den 6. marts 2019 kl. 16.00. 

På valg i år til bestyrelsen er: Jesper, Signe, Julia og Hanne. 



 
Jesper og Signe genopstiller.  

 

6. GDPR og filhåndtering 

Der skal udarbejdes databehandleraftale med Tangora. Vi får en jurist til at se, om der er noget på vores 

hjemmeside, som ikke må være der.  

 

7. Kassererposten og økonomi 

Kassererposten skifter fra Julia Bech-Azedinne til Anna Sofie Hansen. Status på økonomien drøftes. Anna 

Sofie er ved at udarbejder hvidbog ift. procedurerne for kassererposten. Det undersøges om der blev søgt 

tilskud sidste år til foredragsholder. 

Det besluttes, at økonomi skal på som fast punkt på dagsordenen. 

 

8. Diskussion af psykiatriplan og forslag til eventuelle kommentarer 

Lægen har behandlingsansvaret i psykiatrien. Diagnoseudvalget.  

Må psykologer stille diagnoser? SST bekræfter dette ift. loven. Det er et ledelsesansvar at angive 

beføjelserne. Det skal undersøges, hvor Lægeforeningen og SST står i holdningen til dette. Lægerne skal 

diagnosticere og medicinere, såfremt dette uddelegeres er de psykiatriske patienter de eneste, som ikke har 

krav på en speciallæge inden for alle sygdomsgrupper. Hvilken holdning har patientforeningerne?  

Anne Marie samler argumenterne til møde med SST: Ligestilling for patienterne, erfaring fra Norge, 

differential diagnostik og sammenhængende forløb. 

Der skal laves et notat til pressen med overskrifterne: 

 Øget tryghed 

 Bedre kvalitet 

 Bedre sammenhæng 

 

9. Seneste i pressen v/Hanne 

Drøftet under gensidig orientering. 

 

10. Justitsministeriets lovforslag om nedsættelse af kriminel lavalder og strafcelle for kriminelle. 

Har BUP-DK en holdning? 

 

Isolationsfængsling kan gøre folk psykotiske. De sikrede institutioner skal have let adgang til psykiater og 

læge. Vi følger situationen - der skal være mulighed for lægetilsyn på lukkede sikrede institutioner.  

 



 
11. Tvangstal 

Udskydes til næste møde. 

 

12. Lever psykoterapiuddannelsen efter ændringerne op til UEMS anbefalingerne?  

Drøftes på mødet med uddannelsesansvarlige overlæger og udvalgsformænd. 

 

13. Eventuelt  

Udredning af personlighedsforstyrrelse: 

Jesper Pedersen: den nye retningslinjer er rettet mod voksne og børn og unge. Efterlyser en procedure. Kan 

vi selv lave udkast til en vejledning til, hvordan vi udreder? Anne Marie Raaberg Christensen kender ikke til 

validerede instrumententer til udredning af personlighedsforstyrrelse hos børn og unge under 16 år. Jespers 

afdeling har testet nogle metoder, som eventuelt kunne præsenteres på Årsmødet. Signe kontakter 

professorerne herom, - evt. en workshop på en halv time.  

Æresmedlem: 

Bestyrelsen har modtaget indstilling fra Uwe Klahn om indstilling af Jens Buchhave som æresmedlem med 

udpegning til Generalforsamlingen 2019. Bestyrelsen besluttede enstemmigt at indstille denne.  

 

Links til pkt. 10: 

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/aacb3cb6-68f3-41e3-895a-afd45b22d549/Lovforslag%20(høring).pdf  

https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l21/20181_l21_som_fremsat.pdf?title=20181_l21_som_fremsat.pdf  

https://prodstoragehoeringspo.blob.core.windows.net/aacb3cb6-68f3-41e3-895a-afd45b22d549/Lovforslag%20(høring).pdf
https://www.ft.dk/ripdf/samling/20181/lovforslag/l21/20181_l21_som_fremsat.pdf?title=20181_l21_som_fremsat.pdf

