
 
 

 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 11. marts 2021 kl. 10.00 - 16.00  

 

Sted: Comwell Odense 

 Claus Bergs Gade 7 

 5000 Odense 

 

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

Wesselhöft og Jesper Pedersen. 

 

  Jesper og Marie Louise deltog virtuelt. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt.  

 

2. Godkendelse af referat d. 21.01.21 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

Linda Bramsen orienterede om status på samarbejdet med SST og 10 års planen. Et sammenskrevet oplæg 

forventes snarest, som vil blive videresendt til bestyrelsen. Bestyrelsen vil samlet give kommentarer. Vi skal 

have en case med i oplægget, som Marie Louise Max Andersen fremsender til Linda senest lørdag.  

 

Signe Ventzel orienterede om, at første møde i arbejdsgruppen vedr. transition blev aflyst og der skal findes 

en ny til arbejdsgruppen fra DPS. Ny dato er fundet.  

 

Marie Louise Max Andersen orienterede om arbejdet med ICD-11, hvor underudvalgene er ved at være 

færdige med oversættelse af kapitlerne. Hun efterlyste en BUP-repræsentant til faglig kvalificering vedr. 

personlighedsforstyrrelse og misbrug. Bestyrelsen pegede på hhv. Signe Ventzel og Sara Poulsen. Linda 

skriver til Sara Poulsen herom.  



 
Den virtuelle præsentation af ICD-11  ved DPS’ årsmøde har fundet sted, men det er stadig uvist, hvorvidt 

optagelsen kan tilgås offentlig efterfølgende. Såfremt det kan lade sig gøre, vil den blive lagt på 

hjemmesiden. 

  

Hanne Børner orienterede om artikel i Berlinske vedr. tvangstestning af børn fra sidste torsdag. Eventuelt 

linke til hjemmesiden.  

 

4. Økonomi og nyt fra kassereren 

Jesper Pedersen orienterede om status på økonomien. Vi har nu fået indbetalinger på i-kurser for 2020. Vi 

har ikke hørt fra revisionen endnu vedr. årsregnskab 2020, så der sendes en opfølgende mail til BDO herom.  

 

5. Status Årsmøde 

Bestyrelsen drøftede muligheden for afholdelse af fysisk årsmøde primo juni. Det blev besluttet, at 

bestyrelsen laver en online møde den 24. marts kl. 19.00, efter vi har hørt de langsigtede udmeldinger om 

genåbning fra centralt hold den 23. marts 2021.  

 

6. Benchmarking arbejdsgruppe ”barn til voksen”, oplæg v/Rikke og Jesper 

Jesper Pedersen orienterede om status med arbejdet i gruppen, som primært går på opgørelse af 

patientregistreringer og antal ydelser. Opgørelsen skal kvalificeres og bestyrelsen modtager analysen i 

forhold til at kunne give input.  

 

7. Status på arbejdet med nedsættelse af Forskningsudvalg v/Rikke. Bilagt kort referat fra seneste 

møde med professorerne 

Bestyrelsen drøftede tilbagemeldingen fra professorne vedr. etablering af forskningsudvalget. Bestyrelsen 

ønskede en opstart nu med prioriterede opgaver og dermed en udvikling af udvalget over tid. Bestyrelsen er 

bevidst om, at der også skal arbejdes med planlægning af ESCAP konference i DK, men som vi formentlig 

først bliver afholdt 2024 isf. 2023 pga. pandemien aflyste konference sidste år.  

Det blev besluttet, at Linda Bramsen sender et brev fra bestyrelsen om, at vi ønsker en forsigtig start på 

arbejdet i udvalget og samtidig beder dem udpege en formand for udvalget. Udvalgets struktur går på som 

punkt på Generalforsamlingen, hvor kommisoriet skal godkendes og der skal findes repræsentanter til 

udvalget. 

 

8. Europæiske B&U-målbeskrivelsesramme – status på spørgeskemaer 



 
Indkomne bidrag er blevet sendt til Thorsten Schumann.  

 

9. Status på deltagelse i online Årsmøde v/DPS vedr. ICD-11 

Vi ved ikke, hvor mange BUP medlemmer, der deltog i onlinemødet vedr. ICD-11. Linket til deltagelse kom 

desværre lidt sent ud. Hvorvidt det kan tilgåes fra hjemmesiden undersøges nærmere.  

 

10. Status på fællesmøde med DPS og BUP-DK, jf. sidste bestyrelsesmøde 

Autisme – faglig drøftelse af autisme – mødet er ikke blevet afholdt endnu. Vi sætter punktet på igen til 

næste møde. Endvidere drøftelse af fællesmødet som normalt afholdes den første mandag i juni.  

 

11. Guideline for Personlighedsforstyrrelse – se bilag. 

Bestyrelsen drøftede guideline og kom med forslag til få ændringer. Udkastet sendes nu i høring hos 

medlemmerne og derudover sendes den frem til de ledende overlæger, som også kan inddrage relevante 

psykologer i høringen. Der gives en høringsperiode på en måned.  

 

12. COVID-19 projekter 

Projekter i psykiatrien i forhold til Covid-19 blev drøftet. Der pågår forskning i Region Syd omkring 

selvskade, og data er ikke valide og komplete, idet selvskade i det hele taget ikke registreres hverken ensartet 

eller konsekvent i de forskellige regioner.  

 

13. Svar på indstillet patientgruppe til helgenomsekventering 

Henvendelsen fra Katrine Pagsberg blev drøftet i forhold til bestyrelsens kommentarer til indstillet 

patientgruppe. Bestyrelsen var i tvivl om, hvad der bedes om svar på og derfor blev det besluttet, at Linda 

Bramsen sender en mail til Katrine for at høre om muligheden for hendes deltagelse på bestyrelsesmødet den 

29. april 2021.  

 

14. Invitation til at give faglige kommentarer til rapport om mental sundhed – se bilag. 

Rapporten forventes klar den 19. marts 2021 og kommentarerne skal afgives til bestyrelsen senest den 31. 

marts 2021, således der kan sendes det kan fremsendes endeligt senest den 6. april 2021. 

Bestyrelsen drøftede mulige kandidater til opgaven med at komme med faglige input til målgruppen 0-9 

årige. Det blev besluttet, at Linda Bramsen vil høre, hvorvidt Anne Heurlin og Karin Lassen Schmidt vil give 

deres faglige input til rapporten. Derudover vil Signe Ventzel og Linda Bramsen læse rapporten som 

repræsentanter fra bestyrelsen. 



 
 

15. Faglige retningslinjer og nedsættelse af arbejdsgrupper – drøftelse af programsættelse heraf på 

 Generalforsamlingen 

Bestyrelsen drøftede muligheder for udarbejdelse af kliniske faglige retningslinjer fremadrettet, eftersom der 

ikke kommer flere fra SST. Opgaven vil fremover ligge i de faglige videnskabelige selskaber og selskabets 

medlemmer må forpligte sig på at deltage i udarbejdelsen. Bestyrelsen besluttede, at drøftelsen skal tages på 

den kommende Generalforsamling. Derudover tages en indledende drøftelse med de ledende overlæger i 

regionerne til onlinemøde i morgen vedr. lægefaglige spørgsmål.  

 

16. Eventuelt 

Målbeskrivelsen: 

VIU har ikke sendt en ny version til bestyrelsens endelige godkendelse. Denne afventes snarest. 

 

Opsigelse af beredskabsvagten i Region Syd: 

Rikke Wesselhöft orienterede bestyrelsen om, at man i Region Syd har opsagt den nugældende 

beredskabsvalg og der er lagt op til en ny vagtordning med tilstedeværelse af speciallæge. Bestyrelsen er 

bekymret for specialet i forhold til rekruttering og fastholdelse med en sådan ændring. 

  

Psykoterapi:  

Der er kommet en bekymringsmail fra Line Nordahl Larsen i forhold til den videre uddannelse af læger i 

forhold til psykoterapidelen og supervision. Mailen er ligeledes sendt til VIU og formanden for 

psykoterapiudvalget. Bestyrelsen besluttede at invitere Peter Ramsing og Ulla Britt Pedersen med til 

bestyrelsesmødet den 29. april 2021 for yderligere drøftelse af problematikken. 

 

Lægelige eksperter i medierne – LVS opretter en oversigt på hjemmesiden: 

Vi har modtaget en henvendelse fra Marie Krabbe vedr. input til navne til en liste over eksperter, som 

pressen kan kontakte. Panelet vil optræde på LVS’s hjemmeside under pressesektionen. 

Bestyrelsen udarbejder forslag til panelet og de vil blive kontaktet af Linda Bramsen forinden 

offentliggørelse. 

 

Henvendelse fra Danmarks Radio: 



 
Formanden for BUP-DK har fået en henvendelse fra Danmarks Radio, som ønsker at få oplyst, hvorvidt 

Børne- og Ungdomspsykiatrien oplever en forværring i børn og unges tilstand og antal henvendelser i 

forbindelse med pandemien. Der kan ikke gives et entydigt svar fra selskabets side herom. 

 

Guideline - genetisk udredning autisme: 

Henvendelse fra arbejdsgruppen på denne guideline, som søger flere repræsentanter – Linda Bramsen vil  

undersøge nærmere, hvad opgaven præcist er.  

 

Næste bestyrelsesmøde møde er den 29. april på Nyborg Strand samt et ekstraordinært virtuelt møde den 24. 

marts 2021 kl. 19.00 for drøftelse af muligheden for afholdelse af fysisk Årsmøde.   


