
 
Dagsorden 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 17. november 2016 kl. 10.30 - 18.00 

 Uddannelsesansvarlige overlæger kl. 16.00 – 18.00.  

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

  

Deltagere:  Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Julia Bech-Azeddine, Hanne 

Børner og Susanne Iversen. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 01.09.16 

Referatet blev godkendt. Det bemærkes, at vi skal være opmærksomme på at lave en ansvarsliste. 

  

3. Gensidig orientering:  

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om møde i Sundhedsstyrelsen udvalg for psykiatri, herunder 

bl.a. satspuljemidler og monitorering af tvang, herunder nedbringelse af tvang. Mødet omhandlede desuden 

begrebsafklaringer omkring udskrivningsplaner og koordinatioonsplaner samt nødvendigheden af en pakke. 

 

Endvidere har Anne Marie deltaget i FYP møde sammen med DPS formand Torsten Bjørn Jacobsen. De 

yngre psykiatere havde haft diskussionen vedr. transkønnethed som diagnose, og sammen med Hanne Børner 

har hun deltaget i møde med KL og kulturchefbestyrelsen. På sidstnævnte møde var der en positiv stemning 

for at nedsætte en arbejdsgruppe med tilhørende kommisorium ang. forpligtende samarbejde. Bestyrelsen var 

i den henseende enige om, at problematikken skal videre til Danske Regioner. 

 

Deltagelse i møde i Lægeforeningens Psykiatriudvalg, hvor det nære sundhedsvæsen var i fokus. Der var fra 

udvalgets side et ønske om nedsættelse af udgående specialistteam, hvilket dog  er usikkert, om der er 

opbakning til fra centerchefs side. BUP-DK har udtrykt sig positivt over for de nye satspuljemidler til 

tværsektorielle forløbsprogrammer, men mener fortsat, at en børne- og ungdomspsykiatripakke i stil med 

kræftpakkerne er den rigtige løsning.  

  



 
Anne Marie oplyste, at De Lægevidenskabelige Selskaber har efterspurgt til en dimensioneringsplan ang. 

uddannelsesstillinger og at vi har anbefalet 24 årlige H-stillingsforløb. Det svarer til max. antal kursister på 

et kursushold, og det vurderes ikke, praktisk muligt at uddanne flere.  

 

Anne Marie orienterede endvidere om høringssvar vedr. tvang på bosteder iht serviceloven, hvor BUP-DK 

har argumenteret imod mulighed for at placere børn og unge i isolationsrum flere timer uden opsyn. Der 

orienteredes om de nye socialpsykiatriske behandlingssteder, hvor der vil blive mulighed for at bruge 

psykiatrilov. Endvidere orienteres om ny cirkulære/vejledning vedr. tilsyn på behandlings og bosteder og 

bekymring over, hvordan kommunerne forpligtes hertil.  

 

Orientering om medicin: 

P.t. kører en debat omkring anvendelsen af Melatonin til børn og unge, hvor der ses en stigning i 

anvendelsen. BUP-DK har opfordret Katrine Pagsberg og Anne Virring om hjælp til  et notat til 

Sundhedsstyrelsen. 

 

I pressen skrives der om stigning i brugen af Abilify, specielt hos de unge. BUP-DK ønsker mere forskning 

inden for området. 

Generelt var der enighed i bestyrelsen om, at presset for og offentlig kritik imod at anvende medicin i 

behandlingen af børn og unge er steget, selvom forbruget af psykofarmaka siden 2012 har været for 

nedadgående, dog lige med undtagelse af en stigning i ordination af Melatonin. Bestyrelsen besluttede at 

sende et svar til samrådsmødet d.d., hvor BUP-DK forklarer, at behandling med medicin efterspørges af 

andre faggrupper, herunder skoler og institutioner samt pårørende. Det er således ikke kun lægerne, som 

ønsker at behandle patienterne medicinsk, men der foreligger et pres udefra. Bestyrelsen vil arbejde videre 

med mulighederne for mere forskning på området og psykoedukation til samarbejdspartnere og forældre.  

 

Hanne Børner og Linda Bramsen orienterede om møde i Folketingets Sundhedsudvalg. De argumenterede 

for pakken og kom med eksempler fra hverdagen på udfordringer med forskelligheder og kvalitet. BUP-DK 

ønsker en fælles praksis for regionerne og arbejder for en pakke og udredning og behandling af den korrekte 

målgruppe af patienter. 

  

Julia Bech-Azeddine orienterede om Christiansborg høring arrangeret af radikalt folketingsmedlem Lotte 

Rod, med temaet ”børn uden piller”.  Der var enighed om vigtigheden af pakkeløsninger, forløbsprogrammer 



 
og tæt og forpligtende samarbjde. Bestyrelsen understreger, at medicin stadig kan være et vigtigt parameter i 

behandlingen af patienterne.  

 

Linda Bramsen orienterede om møde i Rådet for Specialpsykologuddannelsen. Fokus var rettigheder og 

restriktioner for psykologer under uddannelse, såfremt man ønsker at flytte region. Man ønsker på samme 

måde som lægerne, at der udarbejdes restriktioner, således man sikrer ligelig fordeling af psykologer under 

uddannelsen i alle regioner. 

 

4. Årsmødet 2017  

Bestyrelsen planlagde det faglige program og generalforsamlingen.  

Temaet for det faglige program er Børne- og ungdomspsykiatri i et politisk spændingsfelt, Hvad er vi 

styret af og hvad er vi oppe imod? Der udarbejdes et endeligt program snarest. 

Generalforsamlingen afholdes kl. 16.00 den 2. februar 2017.  

 

5. Børne- og ungdomspsykiatri pakke/plan 

Punktet udsættes til næste bestyrelsesmøde. 

 

6. Hjemmesiden – status. Herunder præsentation med billeder. 

Bestyrelsen besluttede at fastholde de valgte billeder på hjemmesiden. 

Bestyrelsen havde ønske om få ændringer til den nye hjemmeside. Lene vil undersøge muligheden herfor.  

 

7. Mailkorrespondence internt i bestyrelsen 

Bestyrelsen lavede en forventningsafstemning ang. den interne mailkorrespondance. Det blev besluttet, at 

såfremt man kun er sat på mailen cc. er der ikke forventning om besvarelse.  

 

8. Eventuelt 

Inspektor-ordning 

Følgende personer er udpeget som inspektorer: 

Thorsten Schumann, Region Syd 

Louise Lundstrøm, juniorinspektor, Region Hovedstaden 

Louise Bjørn Larsen, juniorinspektor Region Hovedstaden/Sjælland 

Martin Hansen, Region Midt  

 



 
Derudover har meldt sig 3 inspektorer fra Øst, som starter kursus til efteråret 2017: 

overlæge Annette Taastrup - overlæge Ulla Moslet - overlæge Helga Ingstrup  

 

BUP-DK glæder sig over det store antal af inspektorer, men vi mangler stadig: 

Inspektor fra Region Nord og juniorinspektorer fra Region Syd og Nord.  

Det kan oplyses, at der er stadig ledige pladser på inspektorkursus til marts 2017 – for yderligere oplysninger 

kontakt gerne Thorsten Schumann, mail: Thorsten.Schumann@rsyd.dk  

 

9. Møde med uddannelsesansvarlige overlæger 

Deltagere: 

Overlæge Helle Rasmussen, Region Midt 

Konst. overlæge Marianne Gürtler, formand for VIU, repræsenterer Region Hovedstaden 

Overlæge Anne Dorthe Stenstrøm, Region Syd 

Overlæge Thorsten Schumann, Region Syd 

 Overlæge Janne Vilmar, Region Sjælland på Facetime 

 

Status – uddannelse: 

På baggrund af en bekymringsskrivelse fra VIU har bestyrelsen valgt at indkalde til dette møde. VIU deltog 

ved forrige bestyrelsesmøde i BUP-DK og kom med forslag til det videre arbejde.  

Hovedpunkterne i bekymringsskrivelsen var overbelastning og vagtarbejde og manglende kompetencer i 

uddannelsesforløbet, hvilket kan være en udfordring, såfremt man skifter ansættelse i en anden region. Der er 

stor diskrepans med målbeskrivelserne og p.t. færre ansøgere til specialet.  

 

Deltagerne blev informeret om, at Region Nord og Midt har udarbejdet kompetencekort, som passer til 

målbeskrivelsen og er godkendte. Det blev besluttet at fremsende disse til Videreuddannelsessekretariatet og 

det Regionale videreuddannelsesudvalg.  

 

Fra Region Midt blev der orienteret om organiseringen af de yngre lægers uddannelse. Foruden den 

uddannelsesansvarlige speciallæge er der udpeget ”ukyler” uddannelseskoordinerende yngre læger”, som er 

med til at sikre forløbet. I-læger kommer på fokuseret ophold i ungdompsykiatrisk afsnit for at opleve 

tvangsforanstaltninger inden de selv skal i vagt. Derudover har de yngre lægers mulighed for at vælge om de 

vil have delt vagt eller en hel døgnvagt. De varetager vagtdækning i både Herning, Viborg og Århus.  
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Fra Region Sjælland blev der orienteret på Facetime: 

Også her bliver der varetaget vagtdækning på flere matrikler, hvilket er den største udfordring. Der er 

vagtdækning indtil kl. 23.00, hvor VOP efterfølgende varetager opgaven. Regionen er særligt udfordret af 

den geografiske fordeling af afdelingerne. 

  

Fra Region Syd blev der orienteret om mentorordning og I-lægers supervisionsgruppe med H-læger. Der 

orienteres om uddannelsesambulatorium, hvor de yngre læger går ”i mesterlære” hos speciallæge, og kan i 

dette forløb samtidig få opfyldt og udfyldt kompetencekortene. Region Syd drager stor fordel af 

videokonferenceudstyr i forhold til konferencer, supervision mv.  

 

Fra Region Syd blev der endvidere orienteret om en organisering med lægemøder hver 3. uge, 

litteraturkonferencer, virtuelle møder, formelle vejledninger og fælles uddannelsesdage. 

 

Konklusion: 

Der var enighed om, at det var givtigt at udveksle erfaringer og dele de gode ideer. På mødet i dag blev det 

besluttet, at man vil forsøge at sikre en national enighed om standarden for, hvad en i-læge skal have af 

kompetencer. Målbeskrivelsen kan ikke stå alene, og det er nødvendigt at have kompetencekort. 

Alt i alt finder de uddannelsesansvarlige overlæger, at der er fint styr på uddannelsen, men er enige i, at 

vagterne kan være problematiske, idet de tager en stor del af uddannelsestiden. Dog blev det understreget, at 

vagterne er en del af uddannelsen. 

De uddannelsesansvarlige overlæger blev enige om at mødes igen fredag den 3. februar kl. 8.45-9.45 i 

forbindelse med afholdelse af Årsmødet. Det vil være relevant at H-kursuslederne, bestyrelsen samt andre 

interessegrupper også kunne være med i mødet. 

 

Specialespecifikt forskningskursus: 

Per Hove Thomsen arrangerer specialespecifikt forskningskursus hvert andet år. Det blev drøftet, at det kan 

være problematisk for nogle, at der kun kan ske deltagelse hvert andet år. Det blev besluttet, at man vil 

spørge om muligheden for en mere fleksibel ordning, hvor der kan oprettes et ekstra hold for de potentielle 

deltagere. De uddannelsesansvarlige overlæger vil melde ind til Anne Marie Raaberg Christensen, hvor 

mange potentielle deltagere der er fra hver Region og sende mail ud med oplysninger om næste afholdelse af 

kursus.  

 



 
På mødet blev det endvidere drøftet, at der bør udarbejdes materiale, som de yngre læger kan holde op imod 

deres uddannelse.  

Endvidere blev det drøftet, hvordan der de yngre læger rekrutteres, herunder ansættelsessamtale med 

anvendelse af cases og præsentation af de 7 lægeroller.  

 

Slutteligt blev det besluttet, at bestyrelsen indkalder de uddannelsesansvarlige overlæger til møde en gang 

årligt. Bestyrelsen vil indkalde september mødet.  


