Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i
Danmark (BUP-DK)
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 3. juni 2021 kl. 16.00 online.
Referent: Lene Lundkvist.
Hele bestyrelsen er til stede ved generalforsamlingen.
Dagsorden Generalforsamling
1) Valg af dirigent.
Uwe Klahn blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen er lovligt varslet og
rettidigt indkaldt.
Dirigenten informerede om, at der var små ændringer til dagsordenen: pkt. 7 rykkes op under pkt 3
og indkommen forslag med FYP prisen tages under præsentation af Årsberetning fra FYP.
2) Beretning v/formand Linda Hardisty Bramsen.
Formanden præsenterede det forgange år i bestyrelsesarbejdet.
Beretningen kan læses på hjemmesiden Formandens-beretning-for-2020-BUP-endelig-udgave-1.pdf
(bupnet.dk).
Generalforsamlingen godkendte årsberetningen.

Orientering fra udvalgene: (alle beretninger findes på hjemmesiden Referater, årsberetninger,
høringssvar - BUP : BUP (bupnet.dk)
VIU:
Meryam Javed var stand in for Ulla Britt Pedersen og præsenterede årsberetningen for VIU.
Det bemærkes her, at Marianne Gürtler har valgt at stoppe som hovedkursusleder for i-kurserne pr.
1. august 2021. Der søges en ny leder og hvis man har interesse heri kan man læse yderligere om
stillingen her Stillingsopslag - hovedkursusleder for I-kursus - BUP : BUP (bupnet.dk)
Niels Bilenberg stopper ligeledes som underviser og Thorsten Schumann tager over. Det samme
gælder Jacob Paludan, hvor Martin Hansen overtager.
Psykoterapiudvalget:
Peter Ramsing fremlagde beretningen.
Det bemærkes, at der er en ledig post i udvalget, og der ønskes gerne en repræsentant fra Syd.
Der stiles efter et medlemsmøde i efteråret 2021 mhp. drøftelse af kompetenceopnåelse for
undervisning i grunduddannelsen i psykoterapi.
Listen over godkendte specialister og supervisorer foreligger igen på hjemmesiden efter der er givet
tilladelse til det fra den enkelte.

Peter Ramsing fratræder som formand for udvalget efter 7 år og Bernadette Buhl-Nielsen tager
over. Peter forbliver dog medlem af udvalget.
FYP:
Martin Rimvall præsenterede beretningen.
FYP prisen blev offentliggjort og uddelt til: Bernadette Buhl-Nielsen.
UEMS:
Thorsten Schumann præsenterede beretningen.
Diagnoseudvalget:
Marie Louise Max Andersen præsenterede kort og overlod ordet til Anne Sofie Hansen.
Begge deltager i arbejdet med ICD-11. Det er endnu uvist, hvorvidt ICD-11 går i luften i 2023.
Danske Regioner står for implementeringen.
Linda Bramsen: selskabet vil gerne bede om en repræsentant mere i udvalget. Dette blev taget til
efterretning.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Jesper Pedersen fremlagde årsregnskab og budget for 2021, som blev godkendt af
generalforsamlingen.
Kollegial revisor Uwe Klahn havde ikke særskilte bemærkninger til årsregnskabet.
4) Indkomne forslag.
FYP Pris:
Prisen blev udnævnt under fremlæggelse af årsberetningen.
Satspuljeprojekt anvendelse af resterende midler, til drøftelse
Anna Sofie Hansen orienterede om, at der er ca. 20.000 kr. tilbage fra satspuljeprojektet
Karriereveje. Har man forslag til brugen heraf kan man skrive til Anna.hansen@rn.dk
Revision af faglige retningslinjer:
Linda Bramsen orienterede om, at de faglige kliniske retningslinjer fremover skal laves i regi af
BUP-DK. Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at der ikke afsættes flere penge til de nationale
retningslinjer. Der skal nu starte en revision af du nuværende retningslinjer samt ske udarbejdelse af
de retningslinjer, som vi mangler. Der opfordres til at medlemmerne melder sig til arbejdsgrupper,
hvor man har interesse og kompetencer.
Jesper Pedersen følger op og beder medlemmerne om at deltage i drøftelsen af dette. Det er vigtigt,
der bliver sat retning for den faglige udvikling i vores fag. Det er også vigtigt, at vi kender
standarderne for det kliniske arbejde på samme måde som andre lægefaglige specialer hvert år
reviderer deres klinisk faglige retningslinjer. Det kan imidlertid være en udfordring for et lille
selskab som vores. Selskabet bør være en samarbejspartner mellem det faglige og afdelingslederne i
regionerne.

Det blev drøftet, hvorvidt det kan være en mulighed for forpligte ledelserne til at bidrage med
ressourcer ind i revideringsarbejdet. Dette er ligeledes vigtigt i forhold til rekruttering til specialet.
Revision af retningslinjerne skal drives af klinikerne, initiativet skal komme nedefra.
Retningslinjerne behøver ikke igennem den store forskningsmæssige gennemgang, men der skal
være enighed mellem selskabet og regionerne.
Det er vigtigt at få en styring på rækkefølgen af hvilke retningslinjer, som først skal revideres. Her
kan man også sikre relevante ekspertiser bliver inviteret med.
Der er bekymring for, at arbejdet løber ud i sandet, hvis ikke der bliver aftalt noget på mødet i dag.
Det blev besluttet at der afholdes et medlemsmøde til efteråret kun omkring processen med revision
af kliniske retningslinjer. Dette faciliteres af bestyrelsen.
Signe Ventzel orienterede om arbejdet i arbejdsgruppen omkring transition. Arbejdsgruppen er med
repræsentanter fra hhv. FYP, BUP og DPS. P.t. er der kun 3 medlemmer i gruppen, men der er
ønske om at få en med fra hver region. De nuværende medlemmer er fra 1 fra Region Midt og 2 fra
Region Sjælland.
Anne Marie Raaberg Christensen henviste til national retningslinje fra ESCAP omkring transition.
Nedsættelse af udvalg:
Bestyrelsen har udarbejdet kommissorium for nedsættelse af et forskningsudvalg. Der har været
drøftelser herom med professorne. Processen omkring godkendelse af kommissoriet kører stadig.
Det er vigtigt at tænke ESCAP konferenen ind i arbejdet.
Orientering ESCAP konference i København 2023 v/Anne Marie Råberg Christensen:
Vi skal finde en titel til konferencen i dag. 29. juni – 1. juli 2023 på tivoli hotel. Bestyrelsen er
medarrangør.
Flere forslag til titler blev drøftet, men grundet manglende mulighed for forberedelse samt for få
deltagere på Generalforsamlingen af de, som skal deltage i forberedelserne, blev det besluttet, at
bestyrelsen på det konstituerende møde drøfter punktet og tager kontakt til Anne Marie Raaberg
Christensen. Der skal være truffet afgørelse inden den 24. juni 2021.
Præsentation af hjemmeside og tilmelding til Nyhedsbreve:
Signe præsenterede hjemmesiden og henstillede til, at man tilmelder sig nyhedsbreve og melder
tilbage, såfremt man ikke modtager dem.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Linda Hardisty Bramsen
Rikke Wesselhöft
Jesper Pedersen

– ikke på valg
– ikke på valg
– på valg, genopstiller ikke

Signe Kruse Ventzel
Hanne Børner
Marie Louise Max Andersen

– på valg, genopstiller ikke
– på valg, genopstiller ikke
– på valg, genopstiller ikke

Følgende kandidater ønsker at stille op til bestyrelsespost/næstformandspost:
Bestyrelsen har opfordret Nina Tejs Jørring til at stille op til valg til bestyrelsen.
Erik Døssing, Nina Staal og Anna Sofie Hansen ønskede at stille op.
Generalforsamlingen valgte de 4 nye bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
Bestyrelsen ønskede at fortsætte med BDO som revisor.
Uwe Klahn blev genvalgt til kollegial revisor, hvilket han accepterede.

7) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende år. (Det kan oplyses,
at på grund af Årsmødets udskydelse fra marts til juni er kontingentet for indeværende år er fastsat
på samme niveau som 2020).
Blev fremlagt under pkt. 3.
8) Eventuelt
Region Hovedstaden står for det faglige program til årsmødet 2022. Årsmøde og Generalforsamling
foregår på Hotel Nyborg Strand den 10.-11. marts 2022.
Generalforsamlingen tiltrådt:

________________________________
Linda Hardisty Bramsen
Formand for bestyrelsen

________________________________
Uwe Klahn
Dirigent

