
Bestyrelsesmøde i BUP-DK 
Tidspunkt: d. 26. august 2014 kl. 10.00-16.00 
Sted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Harald Selmers Vej 66 
8210 Risskov 
 
Deltagere: Marianne Kryger, Linda Bramsen, Susanne Iversen, Ulla Lægaard og Anne 
Heurlin. 
 
Afbud: Jan Kristensen 
 
Inviterede Udvalgsformænd: 
Peter Ramsing  
Niels Bilenberg (afbud) 
Kerstin J. Plessen (afbud) 
Marlene Lauritsen: Forskningsudvalget (BUP repræsentant)  
Anne Katrine Pagsberg: (afbud) 
 
Referent: Susanne Iversen 
 
 
Møde med udvalgsformænd: 
 
a. Peter Ramsing, Psykoterapiudvalget: 
Psykoterapiudvalget har afsluttet revideringen af den nye psykoterapibetænkning. Det 
opleves flere steder som en udfordring med det øgede antal timer og dermed øget behov 
for tilgang til vejledere mv.  
Der arbejdes med et forslag om evt. at ophæve enkelte teoritimer og konvertere dem til 
gruppesupervision. Det vil fra udvalgets side give god mening læringsmæssigt at en del af 
undervisningen baseres på selvstudie; fx artikellæsning og efterfølgende drøftelse med 
supervisor. Der ses dog en udfordring med koordinering af dette set up og de regionale 
ressourcer. Forventeligt vil det være uddannelsesansvarlig OL der forestår denne 
koordinering. PR fremfører et forslag om udveksling af erfaringer uddannelsesregionerne 
imellem og nævner som en mulighed at slå supervisionsdelen i flere regioner sammen. I 
så fald, vil klinikcheferne, PKL og de UAOL skulle inddrages i beslutningsprocessen. 
Psykoterapiudvalget har tidligere tilbudt at afholde et selskabsmøde om emnet  “AKTS”, 
men det har vist sig for dyrt at arrangere. Psykoterapiudvalget vil fortsat gerne arrangere 
et selskabsmøde med et nyt tema omkring psykoterapi og håndtering af 
behandlingspakker.  Et fokus kunne være, hvorledes man omsætter psykoterapi i det 
daglige arbejde. Der nævnes også en anden dimension; Psykoterapien kan let blive 
udfordret som behandlingsmetode. Indtrykket er aktuelt at det primært anvendes  i 
behandlingsøjemed i forbindelse med psykoterapiuddannelsen. Foreløbig dato for det 
kommende selskabsmøde er d. 8. maj 2015.  
Nyt sammensat psykoterapiudvalg, fremgår af BUP´s hjemmeside. 
 
b. Marlene Lauritsen, Forskningsudvalget  
Intet nyt fra udvalget. Drøftelse af rammerne for forskningsformiddagen på BUP årsmødet. 
Ønske om at forskningsdagen udvides til at vare en hel dag, ML vil gå videre med dette.  
        
c. Der anmodes via Lene om skriftlig redegørelse fra de udvalg, der ikke blev 
repræsenteret d.d. 
 



Ordinært Bestyrelsesmøde: 
 
1. Dagsordenen godkendes. 
2. Godkendelse af referat d. 2/6 2014 
3. Meddelelser fra formanden: 
a. Status på diverse opgaver: Det er vanskeligt at rekruttere til div. arbejdsgrupper, bla 

NKR og RADS. Vi arbejder på flere planer for at øge opmærksomhed og engagement 
omkring disse opgaver.   

b. LB har været til møde i Socialstyrelsen (referencegruppen) vedr. generiske 
forløbsbeskrivelser i psykiatrien med fokus på samarbejde på tværs af sektorer og 
overgangen fra barn til voksne. Drøftelse af vigtigheden i at tage udgangspunkt i pt.´s 
funktionsnedsættelse og ikke i diagnoser. Fokus på forebyggelsesinitiativer. I alt 
afholdes 3-4 møder inden forløbsbeskrivelserne forventes færdige i januar 2015. De 
skal herefter prøves af over et par år i få udvalgte kommuner. 

c. Meddelelser fra igangværende arbejde i bestyrelsen: ADHD databasens styregruppe 
mangler fortsat en BUP repræsentant. MK retter henvendelse til relevante klinikchefer. 

 
4. Specialeplanen:  
Bestyrelsen har gennemlæst og kommenteret på det foreløbige materiale. MK deltager i 
møde i SST i næste uge som medlem af arbejdsgruppen.  
 
5. Høringsudkast  til “Forslag om ændring i lov om anvendelse af tvang i psykiatrien”.      
JK og LB har lavet udkast til høringssvar, som drøftes, MK indsender det endelige 
høringssvar.  
 
6. Strategipunkter til politikerne. 
Der drøftes forskellige punkter bla. lovgivning om behandlings- og udrednings ret, 
inklusion samt dimensioneringsplanen for uddannelse af speciallæger. 
MK inviterer Birgitte Erhardt til næste BUP bestyrelsesmøde mhp at diskutere emnet 
yderligere. 
 
7. Altinget debatpunkter. 
MK indgår i efteråret 2014 i Altingets paneldebat. Der skal her forinden produceres 3-4 
debatindlæg til at stille skarpt på udfordringerne i Børne- og Ungdomspsykiatrien. 
Vi fordeler emnerne i bestyrelsen. 
 
8. Konference med SIND og psykiatrifonden i oktober: Formand for SIND Knud Kristensen 
foreslår ny Christiansborg vinkel. Nyt tema for dagen: Forebyggelse og Behandling af 
psykisk sygdom hos børn og unge (udgangspunkt i psykiatriplanen). MK kontakter 
Formanden for SIND. 
 
9. BUP blog: Forslag fra MK  idet det vil give BUP´s medlemmer mulighed for at i talesætte  
relevante temaer. Punktet udsættes til næste møde p.g.a tidsmangel. 
 
10. Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology (SJCAPP). 
Punktet udsættes p.g.a tidsmangel. 
 
11. Evt.  
a. Fællesmøde med DPS og DPBO d. 26/9 kl. 13.00-17.00 vedr. den lægefaglige profil. 
Det er vigtigt at vi i BUP bestyrelsen er repræsenteret. 
b. Orientering fra Webmaster. Punktet udsættes til næste møde. 
c. Kognitiv US i privat praksis. Punktet udsættes til næste møde. 



d. Status fra kasserposten.  Punktet udsættes til næste dagsorden 
e. Betaling for I-Kursus.  Punktet udsættes til næste dagsorden 
 
 
 


