
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 26. januar 2018 kl. 10.00 - 16.00 

  

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

 

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

Pedersen og Signe Ventzel, 

                                  Malene Louise Djurhuus som vores PR konsulent og Lene som sekretær. 

                                   

  Afbud fra Dorthe Vestager, observatør fra DPBU.  

   

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 02.11.17 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

Hanne Børner orienterede om:  

 deltagelse i arbejdsgruppe nedsat af socialstyrelsen vedr. undervisningsministeriets satspuljeprojekt 

”Plads til forskellighed”.  

 KL’s Sundhedskonference.   

Jesper Pedersen orienterede om: 

 møde i psykoterapiudvalget. 

 temamøde i KL regi vedr. udsatte unge 20.03., hvor han er inviteret som oplægsholder. 

 

4. Årsmøde og generalforsamling – planlægning  

Status på kommende Årsmøde den 8.-9. marts 2018 blev drøftet. Programmet ligger i en foreløbig udgave og 

forventes færdig i løbet af februar måned.  

 



 
Dagsorden til Generalforsamlingen skal snarest på hjemmesiden og Anne Marie Raberg Christensen laver 

valgoplæg.  

Medlemstallet følges op ved Lægeforeningen. Der skal udpeges en ny kollegial revisor på 

Generalforsamlingen.  

Tilmeldingsfristen til deltagelse i Årsmødet er d. 26. januar, men det blev besluttet at forlænge fristen og 

opfordre til tilmelding.  

 

5. Regnskab og budget. 

Det blev besluttet, at revisoren laver både regnskab og budget.  

 

6. Behandling af indkomne ansøgninger til forskningsmidler vedr. psykotiske børn 

Der er indkommet en enkelt ansøgning fra Martin Rimvall. Projektet hedder Psychotic Experiences in 

Adolescence: Mapping the Role of Anxiety, Health Anxiety, Affective Symptoms, Stress, and Negative Life 

Events.  

Bestyrelsen besluttede at tildele projektet de øremærkede midler. Det annonceres på Årsmødet.  

 

7. Forebyggelsespolitikken 

Punktet blev udsat til næste møde.  

 

8. BUP-dk’s forslag til udmøntning af den fremskudte børne- og ungdomspsykiatri 

Punktet drøftes med centercheferne senere under pkt. 16.  

 

9. BUP-dk’s ønsker til en børne- og ungdomspsykiatrisk pakke 

Bestyrelsen gennemgik udkast til forslag til Lægeforeningens psykiatriudspil. Udkastet anbefaler 

psykiatrihandleplan og er målrettet BUP-DK’s ønsker til dels, men vi ønsker en endnu større opdeling af 

børn og voksne. Det drøftes endvidere, at udspillet mangler beskrivelse af behandling og forskning. 

BUP-DK besluttede at udspillet kan godkendes, men ønsker egen psykiatriplan og det videre forløb hertil 

blev drøftet. 

 

10. National forskningsstrategi  

Det skal drøftes på årsmødet, om der er interesse herfor, og hvem der i givet fald kan udarbejde strategien.  

 

11. Regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram ift. ADHD 

Punktet udsat til næste møde.  



 
 

12. Udfyldelse af skema til opfølgning af deltagelse i relevante fora – hvem kan og skal deltage 

Punktet udsat til næste møde.  

 

13. Udpegning af repræsentant DPS/BUP-DK diagnoseudvalg samt forskningsudvalget 

Bestyrelsen har ikke modtaget tilbagemelding på annoncering på hjemmesiden efter repræsentanter 

til deltagelse i udvalgene. Det blev besluttet at komme med opfordringen på Generalforsamlingen.  

 

14. Eventuelt  

Intet. 

 

Kl. 15-16: udover bestyrelsen deltog: ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen (Syd), centerchef Jens 

Buchhave (Midt), klinikchef Jan Kristensen (H), klinikchef Uwe Klahn (H) samt centerchef Kresten 

Djørup (H). 

 

15. Tværsektorielle puljemidler, hvordan får Børne- og ungdomspsykiatrien mest ud af dem? 

Puljemidlerne er annonceret i januar 2018 med ansøgningsfrist den 5. april 2018. 

Region Midt er startet de indledende møder med kommunerne forud for ansøgning. Projektet skal bygges op 

omkring forløbsprogrammerne.  

Region H er også i gang med planlægningen og har besluttet at opbygge et sekretariat internt til at styre 

projektet. Finder det spændende at finde kommuner, som vil være med til struktureret opbygning af 

samarbejdet. 

Region Sjælland: er i gang med en visitationsproces, som beskriver gråzoner mellem det kommunale og det 

regionale. I projektet vil der være en repræsentant fra hvert område. Synes ikke det tidligere TUT-projekt 

blev ordentlig integreret, men vil være mere klare denne gang.  

Region Syd: har i forvejen mange andre samarbejder med kommunen, og brainstormer i øjeblikket om 

mulige nye projekter. Der er etableret behandlingskæde til alle kommunerne, men de vil formentlig have 

andel i midlerne fra puljeprojektet. 

 

Udfordringer med projektet: 

 Kommunerne henvender sig ikke selv – vi kan være bekymrede for deres kendskab til projektet – er 

det regionen eller kommunerne, som skal gå i front? 

 Meget kort tidsfrist til at få lavet samarbejdsaftaler med kommunerne inden ansøgningsfrist d. 5. april. 



 
 Kompleksisitet i forløbsprogrammerne – og alle 3 forløbsprogrammer skal vælges samtidigt. 

 Præmisserne til ansøgningen er uklare.  

 Hvad får vi ud af det? Formålet er samarbejde, udvikling og læring, men hvordan skal pengene 

fordeles? 

 Kommunerne er forskellige og projekterne dermed forskellige. Hvordan forstår kommunerne 

forløbsprogrammerne?  

 

Fordelene ved tværgående projekter: 

Udover udfordringerne med projektet er der en tro på, at projektet kan give et løft i behandlingen inden for 

de 3 diagnosegrupper, både løft af den faglige indsats og den kommunale indsats. 

Regionerne kan fælles hjælpe hinanden til gode ideer i forhold til projekterne.  

 

Det videre forløb: 

Susanne Kloster fra KL har lovet at bakke op om, at kommunerne vil komme ud og diskutere 

projektansøgningerne med os. 

 

16. Den fremskudte børne- og ungdomspsykiatri – drøftelse. 

Der kan søges satspuljemidler til afprøvning af den fremskudt børne- og ungdomspsykiatri. Der søges for en 

4 årig periode med frist i maj 2018. Målgruppen er børn og unge i gråzoneområdet, som ikke behøver at 

komme i børne- og ungdomspsykiatrien og således få dem visiteret til forskellige instanser. Det endelige 

opslag er ikke kommet ud. 

 

Udfordringer med forståelsen af projektet: 

 Tidlig opsparing og tidlig indsats – indsatsen mangler og skal fremmes.  

 Er det en ny patientgruppe og handler det om visitationsproces? Vil kommunerne tage imod vores 

visitering? 

 Faglige personer har ikke deltaget i beskrivelsen.  

 Håb om et markant kompetenceløft i kommunerne.  

 

Slutteligt orienteredes om BUP-DK’s forslag til psykiatriplan.  

 


