
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 21. januar 2021 kl. 10.00 - 15.30  

 

Sted: DGI-byen 

 Tietgensgade 65 

 1704  København V 

 

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

Wesselhöft og Jesper Pedersen. 

  Signe, Marie Louise, Rikke og Jesper deltog virtuelt. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 06.11.20 

Referatet blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering 

Linda Bramsen orienterede om: 

 Status på arbejdet med indsendelse af bestyrelsens bidrag til 10 års planen – når referatet foreligger 

sendes det rundt til orientering til bestyrelsen. Når den endelige rapport foreligger skal bestyrelsen 

mødes for en gennemgang. 

 Eventuel kommende afdækning omkring misbrugsbehandling  - regional eller kommunal – til senere 

drøftelse. 

Signe Ventzel orienterede om: 

 At retningslinjen for personlighedsforstyrrelse er klar til at blive sendt i høring. Bestyrelsen besluttede 

at sende retningslinjen i høring hos medlemmerne og derudover sende til de ledende overlæger i 

regionerne, som kan inddrage relevante psykologer i høringen. Der gives en høringsperiode på en 

måned. 

 Snarlig møde i arbejdsgruppen for transition  

 

 



 
 

 

Rikke Wesselhøft orienterede om: 

 Målbeskrivelsen, som er sendt tilbage med kommentarer. Bestyrelsen havde et enkelt 

opmærksomhedspunkt omkring formuleringen af konsulentfunktion i målbeskrivelsen – Rikke vil 

følge op herpå.  

 Jesper Pedersen orienterede om: 

 Benchmarking arbejdsgruppe ”barn til voksen”, som ham og Rikke deltager i. Bestyrelsen drøftede 

formålet med denne gruppe og blev enige om, at tage en drøftelse heraf på næste bestyrelsesmøde. 

Jesper og Rikke laver et oplæg til bestyrelsen forud for næste møde. 

 

4. Økonomi og nyt fra kassereren 

Alt er klar til revisionen i forhold til udarbejdelse af årsregnskab for 2020 med undtagelse af fakturering for 

I-kursisterne. Faktureringen forventes foretaget i løbet af kort tid.  

 

5. Drøftelse af udkast til kontrakt for hoved- og delkursusledere ved I-kurserne og en 

kontaktperson ind i bestyrelsen. Bilag.  

Bestyrelsen har modtaget oplæg fra VIU v/Marianne Gürtler med forslag og tiltag i forhold den tekniske 

support til underviserne på I-kurserne i forbindelse med at undervisningen ikke kan afholdes fysisk. Det er 

bestyrelsens klare opfattelse, at undervisningen kun foregår virtuelt indtil Covid-19 situationen er på 

tilbagetog – derefter forventes undervisningen at foregå ved fysisk fremmøde. 

 

Bestyrelsen har godkendt oplægget med følgende justeringer: 

 Der er en forventning om, at delkursusledere og undervisere selv kan booke det virtuelle møderum og 

få det til at fungere i forhold til de platforme, som man anvender til daglig.  

 Der er forståelse for, at der kan være behov for hjælp til chatfunktionen og håndsoprækning. Er der 

brug for assistance derudover kan man tage denne drøftelse ved henvendelse sig til bestyrelsen. 

Skriv via sekretæren for selskabet.  

 Aflønning for teknisk assistance sker med 400 kr. i timen som indberettes på cpr-nr. på den, som 

udøver assistancen. Beløbet indberettes som B-indkomst.  

 

6. Årsmøde – status – oplæg fra Region Nord. Bilag. 



 
Bestyrelsen har modtaget udkast fra Region Nord til kommende årsmøde. Bestyrelsen godkendte det 

spændende oplæg, som der kan arbejdes videre med. Det blev besluttet, at sende en reminder ud omkring 

reservering af datoen til Årsmødet og at vi først sender tilmeldingsmulighed ud i april, når vi kender 

coronasituationen. Ligeledes kan prisen også først fastsættes, når vi ved om vi kan holde mødet fysisk eller 

det skal holdes virtuelt. Det foreløbige program vil snarest blive offentliggjort.  

 

7. Nedsættelse af forskningsudvalg – deltagelse af Niels Bilenberg og Per Hove kl. 12.00 – 12.30 

BUP-DK er kommet med et forslag til professorerne omkring nedsættelse af forskningsudvalg. Niels 

Bilenberg og Per Hove deltog i mødet for at få en drøftelse af formål, organisering og outcome. Bestyrelsen 

forestiller sig, at udvalget skal have samme funktion som de andre udvalg under BUP-DK, hvor bestyrelsen 

udpeger repræsentanter til udvalget. Det blev besluttet, at Rikke Wesselhøft arbejder videre med drøftelsen 

af kommissoriet sammen med professorerne, hvor de i fællesskab udarbejdet et oplæg til bestyrelsensmøde 

den 29. april 2021, som kan gå videre til drøftelse på Generalforsamlingen i juni. Samtidig med skal det på 

Generalforsamlingen drøftes, hvorvidt der er ønske om at lade forskningsdagen på Årsmødet fylde noget 

mere og dermed slutte Årsmødet om lørdagen i stedet for.  

 

8. Europæiske B&U-målbeskrivelsesramme – deltagelse Thorsten Schumann  

Bestyrelsen og Thorsten Schumann drøftede fremsendte oplæg. Thorsten har været koordinator for 

arbejdsgruppen og de danske synspunkter er indarbejdet den europæiske målbeskrivelsen omkring det 

indholdsmæssigt i uddannelsen. Der er deadline for yderligere input 15. marts 2021 og skal sendes ud til 

BUP-medlemmer i form af et online spørgeskema, som har fokus på at få belyst, hvorvidt beskrivelsen er 

brugbar. Thorsten laver oplæg til udsendelse, og det skal fremgå tydeligt, hvad formålet er for udsendelsen. 

Bestyrelsen tager drøftelsen igen på næste bestyrelsesmøde.  

 

9. Yngre-læge-bidrag til en europæisk MCQ-bank i B&U – deltagelse Thorsten Schumann 

Bestyrelsen og Thorsten Schumann drøftede, hvorvidt vores h-kursister skal inddrages i indsamling af 

spørgsmål til MCQ-bank administreret af Ungarn. Det handler om en frivillig europæisk eksamen, men 

ingen danske læger anvender denne. Bestyrelsen besluttede, at der p.t. ikke skal bidrages til en sådan bank.  

 

10. Processen med ICD-11 

Marie Louise Max Andersen orienterede om status på arbejdes med ICD-11. Materialet er ikke færdig og kan 

derfor ikke lægges på hjemmesiden. Det er oplyst, at DPS på deres Årsmøde i marts gennemgår hele ICD-11 

oplægget og det optages og kan ses som et webinar. Det drøftes, hvorvidt vi skal lave et lignende tiltag eller 



 
om BUP-medlemmer kan tilmelde sig webinaret. Marie Louise vil undersøge mulighederne og vender 

tilbage til bestyrelsen herom.  

 

11. Revidering af retningslinje for autisme 

Bestyrelsen drøftede kliniske retningslinjer generelt. Sundhedsstyrelsen udfaser udarbejdelse af nationale 

kliniske retningslinjer, således at selskaberne selv skal udarbejde dem. Bestyrelsen ønskede at italesætte over 

for Sundhedsstyrelsen, at det er svært for selskaberne selv at stå for udarbejdelse og organiseringen af 

arbejdet, herunder særligt ressourcer. Det er bestyrelsens klar opfattelse, at det er vigtigt, at der er kliniske 

retningslinjer, særligt til de nye i specialet. Bestyrelsen besluttede, at ”faglige retningslinjer” skal 

programsættes på Generalforsamlingen, herunder hvordan vi nedsætter arbejdsgrupper og hvordan det kan 

gøres attraktivt. Emnet drøftes igen på bestyrelsesmødet den 11. marts 2021.  

OBS: de kliniske retningslinjer som ligger på hjemmesiden p.t. har ”døde” links, - der følges op herpå.  

 

12. Eventuelt 

Forslag om fællesmøde med bestyrelsen for DPS og bestyrelsen for BUP-DK med fokus på diagnosticering 

af særlige patientgrupper inden for begge specialer. Linda Bramsen undersøger dato for et virtuelt 

eftermiddagsmøde.  

 

Jesper orienterede om program til BUP forskningsseminar/webinar 18. marts 2021  

 

Opmærksomhed omkring BED, hvad bliver psykiatriens forpligelse i forhold til denne diagnose?  

 


