
 

 

Referat fra ordinær generalforsamling torsdag den 13. marts 2014 kl. 16.00 i Børne- 
og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK) på Nyborg Strand Hotel og 
Konferencecenter. 
 
Referent: Ingrid Sindø. Hele bestyrelsen er til stede. 
 
I det der henvises til fremsendte dagsorden: 
 
1) Jan Jørgensen vælges som dirigent, og fastslår, at generalforsamlingen er rettidigt 
indkaldt. 
 
2) Formandsberetning ved Allan Hvolby, som også henviser til den skriftlige beretning på 
hjemmesiden. Der er en stigning i medlemstallet på 24 i det forgangne år, hvilket er en 
pæn fremgang.  
Temaet rekruttering berøres. BUP-DK har fået en henvendelse fra andre ”små specialer” 
og her kunne det være en hjælp, hvis et år i børne- og ungdomspsykiatrien var "gratis" i 
forhold til 4-årsreglen. Sundhedsministeriet har i samarbejde med Foreningen af  Yngre 
Læger lagt op til en mere generel revidering af 4-årsreglen.  
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) har startet diskussionen om at udbyde ubesatte H-
stillinger i en anden region som genopslag. Dette kan muligvis øge antallet af 
speciallæger, men til gengæld kan det give en risiko for endnu skævere fordeling af 
speciallæger i DK. Der er ikke umiddelbart same tanker I BUP-DK regi 
 
AH udtrykker bekymring for at ressourcerne de seneste år i høj grad er kanaliseret til 
kortere ventetider og udredning. Dette er i sig selv godt, men har desværre betydet, at der 
er færre ressourcer til efterfølgende behandling. 
Der er fra yngre læger i faget givet udtryk for, at der er for lidt tid til undervisning og 
uddannelse og for meget fokus på at producere og på administrativt arbejde.  
 
Det forgangne år har været præget af megen negativ omtale af børne- og 
ungdomspsykiatrien samt af regeringens psykiatriplan. Bestyrelsen har forsøgt at komme 
til orde i debatten, men det har været svært.  
I foråret 2013 blev der i sundheds- og forebyggelsesudvalget afholdt en høring om 
medicinsk behandling af børn og unge, med fokus på særligt ADHD og depression. 
Selskabet var ikke inviteret til denne høring og man kan håbe, at der kommer en ny høring 
på området, og at BUP-DK bliver repræsenteret. 
 
I forbindelse med drøftelserne om den kommende psykiatriplan har BUP-DK og DPS 
mange sammenfaldende interesserer, så et særligt fokusområde for BUP-DK har været at 
synliggøre forskellen mellem børne- ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien og de 
særlige forhold der gør sig gældende for børn og unge. Dette er lykkedes i et vist omfang. 
 
Bestyrelsen har desværre oplevet at opbakningen til bestyrelsens arbejde ikke har været 
så god, som ønsket. Dette har betydet at bestyrelsens medlemmer har oplevet ikke at 
kunne få fri til at udfører relevant bestyrelsesarbejde. I den forbindelse har bestyrelsen 
sendt et åbent brev til afdelingsledelserne (kan ses på hjemmesiden), hvor der gøres 
opmærksom på disse forhold. 
AH træder tilbage, som formand, fordi det ikke er muligt at udfylde formandsrollen 
tilfredsstillende i forhold til hans øvrige arbejdsmæssige opgaver. 
 
 
 



 

 

Kommentarer til formandsberetningen: 
 
Niels Bilenberg giver udtryk for et ønske om, at den kommende bestyrelse vil arbejde for 
at have en fælles holdning til, at der skal være plads til faglige fora og udvikling i det 
daglige arbejde, da det lige nu er fjernet i Odense i forbindelse med at der er indført en 
generisk kalenderplanlægning. Her kunne behovet for plads til faglig udvikling blive et 
tema for et selskabsmøde. 
 
Per Hove Thomsen giver udtryk for det dilemma, at der er et krav om at levere hurtig 
diagnosticering og samtidig kan det være uhensigtsmæssigt for familien at få en ”hurtig 
diagnose”. 
 
Anne-Rose Vang giver udtryk for, at det er nødvendigt, at der skal skabes mulighed for 
deltagelse i fagligt arbejde, såsom bestyrelsesarbejde. 
Cecilie Alver påpeger, at det lader til at det blive svært at finde personer til en bestyrelse - i 
lyset af hvor svært det er at varetage bestyrelsesarbejdet. 
Nina Theis Jørring oplyser, at DPS har frikøbt deres formand, så der er ressourcer til 
arbejdet og foreslår, at det kunne gå på omgang mellem de ledende overlæger at 
finansiere dette. 
Anne-Rose Vang udtrykker, at det må være muligt i hospitalssektoren at frikøbe 
medlemmer til bestyrelsesarbejde. 
Bestyrelsesmedlem Linda Bramsen kommenterer, at det ikke handler om penge, men om 
at kunne få fri. 
Bestyrelsesmedlem Ingrid Sindø kommenterer, at en honorering for bestyrelsesarbejde 
ville gøre det muligt for de praktiserende speciallæger at deltage i bestyrelsesarbejdet, 
uden et betragteligt indtægtstab. 
Marianne Kryger giver udtryk for at det er endnu mere nødvendigt end tidl. at 
bestyrelsesarbejdet styrkes, og bakkes op med deltagelse af selskabets øvrige 
medlemmer. 
 
Jens Buchhave udtrykker ønske om at selskabets holdninger, som er blevet formuleret 
med journalistisk bistand, kunne læses på selskabets hjemmeside, så det er muligt for 
medlemmerne at tilgå dem og gøre brug af dem. 
 
Anne Heurlin udtrykker bekymring for om det bliver muligt at opretholde et børne- og 
ungdomspsykiatrisk selskab og hun oplever aktuelt, at der er manglende henvisninger til 
specialet grundet svigtende faglighed i kommunerne på området og at specialet derfor er 
under pres. 
 
Kerstin von Plessen og Lisbeth Hagen kommenterer, at de tror på, at det at udbrede 
kendskabet til det børne- og ungdomspsykiatrisk arbejde kunne fremme fagets stilling. Her 
har pressesekretæren for DPS tilbudt sin assistance til BUP-DK fremadrettet, og det er op 
til den nye bestyrelse at beslutte om dette ønskes. 
 
Afgående formand AH runder af med at takke for en fin debat og slår fast at politikerne 
faktisk hører os, når det lykkes at få dem i tale. 
 
 
 
 
 



 

 

3) Årsregnskab fremlægges af bestyrelsens kasserer Jan Kristensen, hvor den 
uafhængige revisor konkluderer at regnskabet er retvisende. Kollegial revisor har 
bemærket, at der er stigende transportudgifter, men dette er begrundet i geografiske og 
tidsmæssige forhold.  
Endvidere er der en ubalance mellem indtægter og udgifter til I-kurser. Her handler det 
bl.a. om manglende betaling af kurserne og det er op til kommende bestyrelse, om man vil 
afkræve en kvittering for betaling af kurset, før kursisten kan deltage.  
Det har været en problem at opkræve betaling og indtil nu har vi ikke haft mulighed for at 
modtage elektroniske overførsler. Det er et spørgsmål til den kommende bestyrelse, om 
man ønsker at få et EAN-nummer. Endvidere må man fremadrettet vurdere om I-kurserne 
er underfinansierede. 
 
4) Indkomne forslag fremlægges: 
 
a) Peter Ramsing gennemgår 2 godkendte forslag til forandring af nuværende 
psykoterapibetænkning. Frem til 2013 sept. kan man følge gammel ordning - herefter 
gælder den nye betænkning. De er endvidere vendt tilbage til, at minimumskravet for 
supervision er 20 timer fordelt på 10 timers KAT og 10 timers psykodynamisk orienteret 
psykoterapi. Valg af bestemte terapiretninger, som krav i psykoterapeutisk uddannelse 
drøftes. Her efterlyser Søren Hertz krav om systemisk-narrativ retning. Der argumenteres 
for, at det er svært for afdelingerne at kunne tilbyde vejledere indenfor de pågældende 
retninger. Det anføres, at det generelt er svært for afdelingerne at kunne overholde de 
eksisterende krav. 
 
b) Cecilie Alver fra videreuddannelsesudvalget fremlægger ændringer i ”Målbeskrivelse for 
speciallægeuddannelsen”, hvor de nu har skrevet krav om antal teoritimer ind. 
Målbeskrivelsen ligger aktuelt til godkendelse ved Sundhedsstyrelsen. 
 
c) Anne Katrine Pagsberg gennemgår RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr 
Sygehusmedicin) anbefalingerne omkring skizofrenibehandling af børn- og unge. Ønsket 
har været at komme med evidensbaserede anbefalinger for brugen af antipsykotika. Der 
er umiddelbart konsensus omkring anbefalingerne. 
 
d) Søren Hertz foreslår en oprettelse af en interessegruppe for familie- og 
netværksorienteret behandling i børne- og ungdomspsykiatrien. Baggrunden er, at SH i 
mange år har ønsket et mere kontekstuelt syn på børn. Afgående formand AH 
kommenterer, at det ikke skal være BUP-DK som skal igangsætte en sådan gruppe, da en 
sådan ikke behøver at være underlagt selskabet. Der opfordres til at SH laver et oplæg og 
lægger det på hjemmesiden, så andre interesserede kan se det.  
 
e) Søren Hertz fremlægger forslag om oprettelse af et skriftligt refleksions- og debatforum i 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. Det er ønsket, at der bliver en mulighed for at 
udveksle de meget forskellige holdninger til faget, som ellers ikke bliver delt. 
Generalforsamlingen opfordrer til, at SH etablerer et forum på Facebook eller lign. Det 
foreslås, endvidere at den kommende bestyrelse, kan tage stilling til spørgsmålet om et 
elektronisk debatforum på hjemmesiden.  
Den siddende bestyrelse opfordrer endvidere selskabets medlemmer til at være aktive i 
forhold til at arrangere fyraftensmøder i de forskellige regioner i DK. Bestyrelsen bakker op 
om sådanne møder, der bl.a. Vil kunne annonceres på hjemmesiden.  
 
 
 



 

 

5) Marianne Kryger vælges som ny formand. 
 
6) Nye bestyrelsesmedlemmer: Anne Heurlin og Ulla Lægaard 
Jan Kristensen genvælges. 
Følgende bestyrelsesmedlemmer er ikke på valg og fortsætter: Linda Bramsen, Susanne 
Iversen  
 
7) Som revisor vælges BDO. Som kollegial revisor vælges Kim Birkedahl. 
 
8) Der vedtages uændret kontingent for indeværende år. 
 
9) Under eventuelt melder såvel Region Syd og Hovedstadsregionen sig til at lave det 
faglige program til næste årsmøde og det bliver den nye bestyrelses opgave at vælge. 
Der fremsættes, som vanligt, ønske fra medlemmerne om, at der fastsættes særskilt pris 
for deltagelse ved hhv.1 dag eller det fulde program til årsmødet. Dette spørgsmål 
videregives ligeledes til kommende bestyrelse.  


