
 
 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Tirsdag d. 17. maj 2016 kl. 10.30 - 16.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg  

  

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Linda Bramsen, Susanne Iversen og Julia Bech-

Azeddine.  

 

Afbud:  Anne Heurlin. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat d. 09.03.16 og d. 11.03.16 

 Referaterne blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

 Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om: 

- Møde med i Psykiatrifonden, hvor Hanne Børner også deltog 

- Møde i region-H, en workshop om fremtidens lægeroller.  

- Deltagelse i konference i Budapest i ESCAP regi. Et af diskussionspunkterne var, hvorvidt hvert  

land skulle have stemmer i forhold til størrelse og antal børne- og ungdomspsykiatere og dermed 

tilskudsstørrelsen? Der var uenighed og dette diskuteres videre på næste kongres i 2017. Det er 

kvalificerede personer, som besidder posterne i bestyrelsen. Vi vil arbejde for at få dansk 

repræsention i bestyrelsen. 

- Henvendelse fra SST vedr. diagnosen F65.1 – er den klinisk relevant for behandling i børne- og 

 ungdomspsykiatrien. Bestyrelsen var enige om, at diagnosen ikke er en indikation for behandling i  

BUP-regi. Bestyrelsen drøftede diagnose vedr. transkønnethed, som vi imidlertid ikke er blevet hørt 

omkring. Bestyrelsen mener, at der er kommet flere unge med kønsidentitetsforstyrrelser + andre 

psykiske forstyrrelser og at undersøgelse og behandling af disse må foregå i fællesskab med 

sexologer og børne- og ungdomspsykiatere. Bestyrelsen besluttede at inddrage dette i svaret til 



 
Sundhedsstyrelsen med bemærkning om, at denne diagnose skal behandles på højt specialiseret 

funktion med tæt samarbejde mellem specialer.  

- Notat fra Nina Tejs fra UEMS. De beder os udtale os om anbefaling en fælles europæisk eksamen? 

 Det blev besluttet, at Anne Marie Raaberg Christensen kontakter Anne Thorning Andersen for  

uddybende svar på arbejdet indenfor området og få det dagsordenssat på møde med DPBO. Anne 

Marie orienterer Nina Tejs herom. Det kan sættes på BUP’s dagsorden senere.  

 Linda Bramsen orienterede om: 

- Næste bestyrelsesmøde d. 6. juni 2016 efterfølges af møde med DPBO og DPS samt møde med  

psykiatrialliacen. Hanne Børner deltager i møde med Sundhedsstyrelsen og Psykiatrialliancen og 

deltager ikke i bestyrelsesmødet.  

 Julia Bech-Azeddine orienterede om: 

- Arbejdet med den kliniske retningslinje vedr. angst. Det blev besluttet, at Julia til næste  

 bestyrelsesmøde får feedback fra bestyrelsen til det videre arbejder.  

 

4. Drøftelse af konferencen på Christiansborg den 1. juni 2016 

Malene Djurhuus deltager i mødet. Bestyrelsen diskuterede formålet og overskrifterne for temadagen. 

Det blev besluttet, at BUP-DK vil stille skarpt på følgende 3 områder: 

- Den Danske Model – det tværsektorielle arbejde 

- Forskning – børn og unges mentale tilstand er værd at forske i 

- Faglighed – vi stiller diagnoserne og forskning i specialet kræves – et lægefagligt værktøj 

Derudover drøftede bestyrelsen oplægget til temadagen, hvor det blev besluttet, at selskabets formål 

ekspliciteres.  

 

5. Drøftelse af henvendelse fra Thorsten Schumann vedr. konferencen den 1. juni 2016  

Bestyrelsen drøftede henvendelsen fra Thorsten Schumann vedr. formalia omkring arrangementet med 

temadagen den 1. juni på Christiansborg. Linda Bramsen sender et svar til Thorsten om, at oplysninger 

om temadagen er sendt ud til alle centerchefer og ledende overlæger og at BUP-DK har mandat til at 

arrangere temadagen.  

 

6. Udpegning af medlemmer fra specialeselskaber til ansættelsesudvalg for  

 Speciallægeuddannelsens Hoveduddannelsesforløb – se mail videresendt fra SST, Henning Beck 

 Henning Beck har besvaret bestyrelsen vedr. udpegning til ansættelsesudvalget. Han svarer følgende: 



 
”Sundhedsstyrelse har ikke de seneste 10 på nogen måde været impliceret i vurdering eller ansættelse 

af ansøgere til hoveduddannelserne i speciallægeuddannelsen. Vi har derfor ikke nogen eksakt viden 

om hvem der sidder i vurderings- og ansættelsesudvalg  og efter ‘de supplerende kriterier’ for 

ansøgere blev erstattet med ’faglig profil’ og ansættelsessamtale har Sundhedsstyrelsen ikke været 

inddraget i området.   

En afgørelse om hvem der sidder i disse udvalg, kommissoriet for udvalgene mv., er underlagt 

arbejdsgiverne, dvs.  regionerne, deres HR funktioner og de Regionale Råd for Lægers 

Videreuddannelse. 

 

7. Erklæringer til kommunerne – tema 

Punktet udgår af dagsordenen. Den eneste drøftelse bestyrelsen havde på dette var at lade sig inspirere 

af hinanden, hvilket vi i øvrigt henviser til. 

  

8. Udpegning af et nyt medlem til styregruppen i BUP-ADHD databasen fra Region Nordjylland   

Region Nordjylland har skrevet en henvendelse til BUP-DK mhp. Rekruttering af medlem fra Region 

Nordjylland til styregruppen BUP-ADHD databasen. Bestyrelsesmedlem Susanne Pernille Iversen 

repræsenterer p.t. BUP-DK i styregruppen, men såfremt der kan findes en anden repræsentant for 

BUP-DK ønsker Susanne Pernille Iversen at repræsentere Region Nordjylland i styregruppen. Det 

blev besluttet, at BUP-DK undersøger mulighederne.  

 

9. Henvendelser til BUP-DK generelt – behandling af henvendelser 

Bestyrelsen drøftede generelle henvendelser til selskabet. Nogle henvendelser kan afvente næste 

bestyrelsesmøde og andre kan ikke. Det blev besluttet, at Anne Marie Raaberg Christensen og Hanne 

Børner har mandatet til at tage sig af de presserende henvendelser. Mails som bliver sendt CC til 

bestyrelsen har man ikke forpligtelse til at læse, men disse er blot til information. Det blev endvidere 

besluttet, at vi skal blive bedre til at kvalificere videresendte mailkorrespondancer.  

 

10. Hjemmeside  

Det videre arbejder med ny hjemmeside pågår. Bestyrelsen besluttede, at tage et møde med udbyderen 

af hjemmesiden den 6. juni 2016 kl. 15.00.  

 

11. Foto af bestyrelsen 

 Nye fotos blev taget. 



 
 

12. Høring over forslag til f                                                 - se fremsendte mail. 

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hoering-om-forslag-til-tilskudsstatus-

for-medicin-mod-adhd 

 Bestyrelsen drøftede forslaget og har ikke yderligere bemærkninger til høringen.  

 

13. Eventuelt 

- Drøftelse af kritierier for æresmedlemmer i BUP-DK. 

- Punkter til møde DPBO: UEMS, samarbejde med psykologerne samt samarbejdet i overgange fra  

 børne- og ungdomspsykiatri til voksenpsykiatri.  

http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hoering-om-forslag-til-tilskudsstatus-for-medicin-mod-adhd
http://laegemiddelstyrelsen.dk/da/nyheder/2016/hoering-om-forslag-til-tilskudsstatus-for-medicin-mod-adhd

