Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Torsdag d. 29. april 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.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Signe Ventzel havde fremsat et punkt, som ikke var kommet med på dagsordenen. Punktet er høringssvar
vedr. retningslinje for personlighedsforstyrrelse. Punktet tages under eventuelt.

2.

Godkendelse af referat d. 11.03.21

Blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Linda Bramsen orienterede om:
• At formandsskabet for BUP-DK har kontaktet alle psykiatriordførerne med henblik på et møde med
dem. Der er allerede planlagt møde med Jane Heitman den 10. maj og der er budt ind fra flere af
dem, herunder Liselott Blixt, Pernille Skipper og Julie Skovsby.
• At der er afholdt kommunikationsmøde med Malene i forhold til forberedelse af overordnede
kommentarere til rapporten for 10 års planen, - det tages med i næste uge, hvor der er bilateralt møde
med SST. Der er kun ét møde tilbage i Følgegruppen for 10 års planen, dernæst kommer høringen af
hele rapporten.
• At Linda har fået en henvendelse fra Danske Regioner omkring bidrag til at få belyst de kommunale
tilbud, der findes til børn og unge med misbrug og for at få uddybet, hvordan BUP forholder sig til
behandlingen af patienter med dobbeltdiagnose. BUP mener fortsat, at misbrugsbehandlingen skal
være forankret i kommunerne, men med tæt samarbejde med B&U psykiatrien for at finde de børn

og unge, som ud over misbrug også har en uopdaget udviklingsforstyrrelse, f.eks. ADHD.
Voksenpsykiatrien arbejder på at få hele behandlingsindsatsen ind i regionerne, det gør BUP ikke.
• At Linda er opfordret til at deltage i workshop den 2. juni for deltagelse i nordisk projekt kaldet First
1000 days. Projektet har til formål at styrke mental sundhed hos børn og deres familier i de første
1000 dage. Linda har imidlertid ikke mulighed for at deltage, så det blev besluttet, at Rikke
Wesselhöft deltager på vegne af selskabet og tager kontakt til Anne Ulbæk fra spædbørnspsykiatrien
for at blive klædt på til workshop.
• At Linda er inviteret med som BUP-formand i et panel arrangeret af Dansk Industri og
Lægemiddelindustriforeningen med temaet fremtidens psykiatri, hvor der også er et børne/unge spor.
• At Danske Regioner har inviteret Linda som BUP formand til at deltage i workshop i København den
18. maj vedr. eftervirkninger af corona og psykisk sygdom
• At Hanne og Linda har møde med Danske Regioner vedr tanker og fælles strategier omhandlende
fremtidens B&U psykiatri, ligesom Hanne og Linda har haft møde med KL om samme emne. Både
KL og Danske Regioner er meget på linje med BUP’s visioner.
• Artikel udgivet i Altinget 27. april 2021 vedr. kommunernes utilstrækkelig hjælp til børn og unge.
• Lindas bidrag til Ugeskrift for Læger vedr. beredskabsindsatsen med særligt fokus på, at såvel
skoleforvaltning som socialforvaltning bør være parate til at sætte ind hurtigt overfor børn og unge,
som ikke kommer i trivsel efter genåbningen.
• Status på arbejdet med 10 års planen
Rikke Wesselhöft orienterede om:
• At den reviderede målbeskrivelse er fremsendt til SST, men de har dog meldt tilbage, at der er længere
ventetid på sagsbehandling end vanligt pga. corona, men de vil prioritere den, så snart de kan.
Gabriele Leth og Ulla Brit Pedersen har fået oplyst dette.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren

Jesper Pedersen fremlagde status på økonomien og kom med et udkast til budget for 2021. Det blev besluttet,
at der skal afsættes 50.000 kr. til en reserve vedr. et eventuelt underskud på ESCAP konferencen 2024.
Beløbet reserveres over de næste 3 år.
Regnskabsrapport og protokollat ønskes modtaget elektronisk og ligeledes ønskes elektronisk underskrift
mulighed.

5.

Planlægning af Årsmøde og Generalforsamling

Årsmødet blev planlagt og der sendes tilmeldingslink ud i weekenden.
Implement forestår den virtuelle afholdelse og bestyrelsen samt arrangørerne fra Nord deltager fysisk hos
Implement den 3. juni og et par af professorerne deltager den 4. juni.
Jesper Pedersen og Lene Lundkvist er kontaktpersoner i forhold til Implement og planlægger sammen med
arrangørerne fra Region Nord og professorerne.
Dagsordenen til Generalforsamlingen blev drøftet. Der skal vælges 4 nye kandidater til bestyrelsen.
Der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde fredag den 4. juni kl. 8.00.
Der tilbydes virtuelle møderum til udvalgene og arbejdsgrupper fredag morgen forud for programmet dag 2.
Bestyrelsen besluttede at spørge Uwe Klahn om han vil være konferencier til årsmødet og dermed deltage
fysisk hos Implement. Formanden sender ham en mail.

6.

Svar på indstillet patientgruppe til helgenomsekventering med deltagelse af Kathrine Pagsberg.

Punktet blev udsat, idet Kathrine Pagsberg ikke kunne deltage.

7.

Uddannelse af læger i forhold til psykoterapidelen og supervision med deltagelse af Peter

Ramsing og Ulla Britt Pedersen. Deltagelse kl. 15.00.
Hvordan sikrer vi terapeutiske uddannelser af speciallæger til supervision i psykoterapi og uddannelsen af
uddannelseslæger. Vi skal sikre grunduddanelsen som et element i at kunne blive speciallæge.
Peter: fint med et selskabsmøde omkring indholdet i specialist uddannelse men vi skal sikre udd der
kvalifciere til supervision af grundudd. Her fokus på, om der skal inkluderes andre retninger end rent
kognitiv, psykodynamisk og familieterapeutisk. Det kunne fx være MBT.
Der var enighed om, at BUP skulle bede de respektive ledelser i regionerne om at forpligte sig til at udbyde
de relevante psykoterapeutiske uddannelser, så vi sikrer, at der hele tiden uddannes bredt og ikke kun
driftsorienteret. Bestyrelsen besluttede i samarbejde med Peter og Ulla at arrangere et møde med de ledende
overlæge for at drøfte problematikkerne. Som forberedelse til mødet bliver der udarbejdet et overblik over,
hvor mange vi uddannede vi kommer til at mangle de kommende år. Linda Bramsen får opgørelsen og
indkalder til mødet.
Ligeledes bliver der i årsberetningen fra Psykoterapiudvalget oplyst, at der vil blive planlagt et selskabsmøde
i efteråret omkring uddannelse og supervision.

8.

Henvendelse fra Dorte Linde-Bech vedr. månedens artikel – se bilag

Bestyrelsen drøftede månedens artikler udgivet på hjemmesiden. Bestyrelsen vil bede Dorte Linde-Bech om
fortsat at være tovholder på opgaven, indtil afklaring af, hvorvidt opgaven skal ligge i forskningsudvalget.

Signe Ventzel orienterer Dorte om beslutningen og vil samtidig bede hende lave en lille teaser på dansk til
artiklerne. Evaluering igen foråret 2022.

9.

Drøftelse af ny hovedkursusleder for I-kursus

Stillingen som hovedkursusleder for I-kurserne skal slås op, idet Marianne Gürtler har valgt at stoppe. Linda
Bramsen beder Marianne om at lave et kort stillingsopslag, og dernæst slår vi den op på hjemmesiden og
beder om en kort motiveret ansøgning.

10.

Høringssvar – sidste udkast ift. dimensionering af HU forløb i Børne- og Ungdomspsykiatrien

Bestyrelsen kom med input til sidste udkast til høringssvaret. Det er vigtigt for bestyrelsen at sætte fokus på,
at behandling skal fylde mere for børne- og ungdomspsykiaterne fremadrettet. Linda Bramsen laver
besvarelsen færdig.

11.

Eventuelt

Retningslinje for personlighedsforstyrrelse:
Retningslinjen har været i høring og bemærkningerne blev drøftet i bestyrelsen. Bestyrelsens kommentarer
sendes tilbage til arbejdsgruppen. Signe samler bestyrelsens kommentarer, som sendes til Linda Bramsen,
som herefter beder Janne Vilmar om at indkalde arbejdsgruppen til et snarligt møde om den videre proces.

Det blev foreslået, at der eventuelt afholdes et møde efter den 5. maj, hvor høringfristen på retningslinje for
autisme er udløbet, og hvor den videre proces kan drøftes for begge retningslinjer.

