
 

 

 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Mandag d. 8. juni 2020 kl. 11.00 - 17.00  

 

Sted: DGI-byen 

 Tietgensgade 65 

 1704  København 

 

Deltagere:  Linda Hardisty Bramsen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen, Jesper 

Pedersen og Rikke Wesselhöft. 

  Anna Sofie Hansen deltager kl. 13.00 i mødet vedr. pkt. 3.  

                                    

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Bestyrelsen godkendte dagsordenen. 

 

2. Godkendelse af referat d. 25.03.20 

Signe Ventzel havde en kommentar til punktet vedr. forskningsudvalgspunktet, som drøftes under pkt. 10. 

 

3. Karriereveje – projekt (Anna Sofie Hansen deltager kl. 13.00) 

Bestyrelsen drøftede det fremsendte oplæg fra Anna Sofie Hansen, som deltog på video.  

Bestyrelsen godkendte oplægget til proces og indhold og gav styregruppen carte blanche til selv at styre 

projektet, og bede bestyrelsen om input, såfremt der var behov herfor. Skal der træffes hurtige beslutninger 

skal dette fremgå af mailen, hvor problemstillingen skal være konkret og med angivelse af deadline for svar. 

Opbygningen af hjemmesiden i forhold til projektet går i gang nu og der fremsendes skitse til bestyrelsen.  

Bestyrelsen og projektlederen besluttede, at der afholdes medlemsmøde den 5. november fra kl. 10 – 14 et 

sted i Odense. Udover medlemmer blev der fremsat forslag om invitation af medicinstuderende samt I-læger, 

som endnu ikke er blevet medlem af selskabet. Medlemsmødet skal kunne afholdes både fysisk og med 

mulighed for deltagelse via video. Rikke Wesselhöft vil undersøge, hvorvidt Psykiatrien i Region 

Syddanmark i Odense kan være en mulighed for mødeafholdelse. Formålet med mødet er at sætte fokus på 

karrieremuligheder i faget f.eks. inden for ledelse, forskning, psykoterapi.  



 

 

 
Udpegning til deltagelse i projektet sker via et opslag til medlemmerne med tidsfrist for tilbagemelding. 

Linda Bramsen udarbejder et Nyhedsbrev herom.  

  
4. Gensidig orientering 

Linda Bramsen orienterede om  møde i multidisciplinært forum 23. juni 2020 sammen med Anne Marie 

Raaberg Christensen og Hanne Børner. Mødet gav anledning til at drøfte snitfladerne mellem PRO-data og 

ADHD-databasen og udfordringerne hermed. Der skal indsendes spørgeskema til LVS senest den 18. juni 

2020 vedr. arbejdet med PRO-data i de lægevidenskabelige selskaber. Linda Bramsen laver besvarelsen af 

spørgeskemaet. 

Pernille Rosenkrantz-Theil har besvaret vores forespørgsel omkring et møde med formandsskabet, at hun 

desværre ikke kalendermæssigt havde tid hertil.  

KL-mødet forventes afholdt i september/oktober 2020 og datoen foreligger snart. Konferencen skal via cases 

synliggøre vores fælles udfordringer. Konferencen forventes at vare ½ dag og foregå i KL-huset.  

 

5. Twitter kontoen 

Twitter kontoen er overdraget til Malene Djurhuus. 

 

 

6. Midt i en mytetid – hvad gør vi? Som en opfølgning fra forrige møde drøftede vi, hvordan vi fik  

den ud at leve. Det blev drøftet, hvorvidt repræsentanter fra bestyrelsen kunne deltage i enten i-

kursus eller h-kursus, alternativt kunne der afholdes et medlemsmøde. Tiltag til den videre 

drøftelse.  

 

Bestyrelsen drøftede forskellige muligheder og ideer for tiltag. Det var enighed om at gå efter planlægning af 

et medlemsmøde i 2021 – medlemsmødet kan eventuelt drøftes på Årsmødet. Derudover tænkes bogen ind i 

projekt Karriereveje og mødet, som er planlagt til november, da Hvidbogen allerede er 1 år gammel.  

 

7. Kommunikationsrådgiver 

Formandskabet har indgået en aftale med Malene Djurhuus omkring 15 timers assistance om måneden. Der 

udarbejdes gensidig kontrakt. Samarbejdet planlagt således, at der der hver måned afholdes møde med 

formandskab og Malene Djurhuus omkring det strategiske arbejde og resten af bestyrelsen får mulighed for 

at deltage pr. video. Malene vil herudover deltage pr video ved hvert bestyrelsesmøde på et fast punkt 

omhandlende kommunikationsstrategi ift den politiske dagsorden.  

 

8. PsykiatriLøftet – Lægeforeningens og Psykiatriens forslag til drøftelse. Se vedhæftede bilag.  



 

 

 
Linda Bramsen melder tilbage til Lægeforeningen vedr. fokus på overgange, også til voksenspsykiatrien, 

fleksibilitet i aldersgrænser – under ét transition. 

 

9. Udpegning af repræsentanter til udvalg under BUP-DK. 

Der skal følges op på BUP-repræsentant til diagnoseudvalget. Det fremgår af vedtægterne, at udpegningen 

sker i bestyrelsen. Linda Bramsen henvender sig til Diagnoseudvalget. Repræsentant søges via brev til 

medlemmerne.  

 

10. Nedsættelse af forskningsudvalg, jf. Rikkes udkast til kommissorium 

Udkast til kommisorium blev godkendt af bestyrelsen med en justering af, at der kan udpeges op til 6 

medlemmer i udvalget og vilkårene skal ikke fremgå. Repræsentanter meldes ind til bestyrelsen, som laver 

udpegningen. Bestyrelsen ønsker en bred geografisk sammensætning. Rikke tilrettet kommissoriet efter 

givne kommentarer og kan herefter sendes ud til medlemmerne. 

 

Signe Wentzel videre besked til Dorthe Linde-Bech omkring forskningsartikler ligger hos professorerne 

indtil et forskningsudvalg er etableret. 

 

 

11. Drøftelse af møde den 9. juni 2020 hvor Hanne Børner deltager i mødet vedr. evaluering af  

 ungdomskriminalitet 

Mødet er aflyst. 

 

 

12. Deltagelse i en national arbejdsgruppe vedr. behandling med antipsykotika og bivirkningen med  

 hyperprolaktinæmi – drøftelse af repræsentant 

Ulla Schierup Nielsen vil gerne indgå som repræsentant. Hun sidder ligeledes i medicinrådet. Linda Bramsen 

melder tilbage herom. 

 

13. Opsamling af viden om, hvordan corona-pandemien påvirker os fysisk og psykisk – deltagelse i  
 undersøgelse 

Ligger på hjemmesiden under Nyheder.  

 

14. Hvordan får vi skabt et fælles fagligt forum, hvor vi kan henvende os med spørgsmål osv.?  

 Rikke kommer med udkast til et forslagspapir til drøftelse i bestyrelsen. 



 

 

 
Forslagspapiret blev drøftet og det blev besluttet, at det skal indgå i Nyhedsbrevet til medlemmerne. I 

vedtægterne fremgår det, at selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i 

faglige interessegrupper. Det undersøges ved DPS, hvorvidt de har standardbestemmelser, som vi kan tage 

udgangspunkt i. Interessegrupper kan ligeledes drøftes ved Årsmødet.  

 

15. Evaluering af forsøgsordningen med medicinsk cannabis – svar til LVS senest den 9. juni 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen omkring evaluering og der var enighed om, at der ikke er kendte forsøg 

med medicinsk cannabis i Børne- og ungdomspsykiatrien. Linda Bramsen besvarer spørgeskemaet. 

 

16. Mail-politik 

Tilbagemeldingen fra bestyrelsen omkring mails mellem bestyrelsesmedlemmer er, at det virker godt, når der 

sættes deadline på. Man skal overveje, hvornår man laver ”besvar til alle”. 

  

17. Eventuelt  

Immun relax sovepude 

Hanne Børner har fået en henvendelse vedr. afprøvning af særlig sovepude. Der er ikke umiddelbart nogen 

interesse i afprøvningen.  

 

Planlægning af mødedatoer 

Datoerne for bestyrelsesmøder indtil årsmødet marts 2021 blev fastsat.  

18. september 2020 kl. 10–16 i Domus Medica efterfulgt af fælles møde med DPS, DPO og FYP. 

6. november 2020 kl. 10-16 i Odeon, Odense, kl. 15-16 afholdes møde med VIU og udvalgsformænd. 

21. januar 2021 kl. 10-16 i DGI-byen 

10. marts 2021 kl. 16-19 ved Nyborg Strand  

 

Photo shoot af bestyrelsen 

Udsat til næste gang. 


