
 
 

Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i 

Danmark (BUP-DK) 

 
Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2022 kl. 16.00 på Hotel Nyborg 

Strand.  
 

Dagsorden Generalforsamling 

 

Referent: Lene Lundkvist.  

 

Bestyrelsen var til stede med undtagelse af formanden Linda H. Bramsen som var sygemeldt. 

 

 

1) Valg af dirigent.  

Uwe Klahn blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen er lovligt varslet og 

rettidigt indkaldt. 

 

 

2) Beretning v/næstforperson Nina Tejs Jørring.  

Beretning: Næstforpersonen læste formanden beretning op og præsenterede således det forgange år 

i bestyrelsesarbejdet. 

Beretningen kan læses på hjemmesiden Formandens-beretning-BUP-2021.pdf (bupnet.dk)  

 

Jens Buchhave spurgte ind til det videre forløb med 10-års planen. Bestyrelsen vil holde gryden i 

kog, og der forventes et udspil i maj måned omkring det videre forløb.  

Generalforsamlingen godkendte årsberetningen. 

 

Orientering fra udvalgene: VIU, psykoterapiudvalg, FYP, UEMS og diagnoseudvalget 

Forpersonen.  

 

Orientering fra udvalgene: (alle beretninger findes på hjemmesiden Referater, årsberetninger, 

høringssvar - BUP : BUP (bupnet.dk) 

 

VIU: 

Gabriele Leth præsenterede årsberetning i stedet for Meryam Javed, som ikke var til stede. Det er 

særligt målbeskrivelsen, som har fyldt meget. Anne Catherine Bregner Steenstrup har taget over 

efter Marianne Gürtler som I-kursusleder. Gabriele Leth ønsker at stoppe som H-kursusleder om et 

års tid og der slås en stilling op på hjemmesiden en af de nærmeste uger, hvor man kan byde ind på 

stillingen. Gabriele tilbyder en glidende overgang, så den nye kan indføres i arbejdet. 

 

Psykoterapiudvalget:  

Bernadette Buhl-Nielsen orienterede om årets gang i psykoterapiudvalget, herunder særligt:  

-Udbyder specialistuddannelser. Psykodynamisk uddannelser er i gang og kører. 

Systemisk-narrativ uddannelse starter 2023. 

https://bupnet.dk/wp-content/uploads/2022/03/Formandens-beretning-BUP-2021.pdf
https://bupnet.dk/boerne-og-ungdomspsykiatrisk-selskab/referater-2/
https://bupnet.dk/boerne-og-ungdomspsykiatrisk-selskab/referater-2/


 
Kognitiv-adfærdsterapeutisk uddannelse er endnu ikke planlagt. 

Deruover præsenterede Peter Ramsing 20 timers supervisor-teori-kursus for alle tre retninger 

planlagt til efterår 2022. 

-Medlemsmøde den 2. september 2022 om psykoterapiuddannelserne. 

-Manglende repræsentanter fra region Syd til udvalget 

 

FYP: 

Præsenteret ved Ida Ingeholm Klinkby.  

 

UEMS: 

Præsenteret ved Thorsten Schumann, som er den danske repræsentant i UEMS CAP.  

OBS: 20. maj 2022 – seminar ”train the trainer”. 

 

Diagnoseudvalget: 

Præsenteret ved Marie Louise Max Andersen som deltager i arbejdet med ICD-11. De danske 

oversættelse forventes klar til brug 2026. 

 

 

3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.  

Anna Sofie Hansen fremlagde regnskabet. Orienterede om en stabil og sund økonomi. 

Generalforsamlingen godkendte regnskabet. 

Kollegial revisor Uwe Klahn havde ikke særskilte bemærkninger til årsregnskabet. 

 

 

4) Indkomne forslag.  

 

• Hovedtema vedr rekruttering og udvalg fra bestyrelsen v/ Nina Tejs Jørring:  

o Sagkyndige til vurdering af klagesager og erstatningssager v/Nina Staal 

o Ønske om nedsættelse af forskningsudvalg til drøftelse v/Rikke Wesselhøft 

o Ønske om nedsættelse af etikudvalg v/Mette Falkenberg Krantz 

o Status på arbejdet med transitionsudvalget v/Erik Døssing 

o Rekruttering af inspektorer v/Thorsten Schumann 

Nina Tejs Jørring fremførte for generalforsamlingen, at selskabet ofte mangler eksperter på 

forskellige områder. Hun orienterede om, at man i morgen kan kontakte Malene Djurhuus, hvor 

man kan skrive sig på en liste med angivelse af, hvilket område man har ekspertise inden for.  

 

I forhold til sagkyndige til vurderingen af klage- og erstatningssager opfordres der til at melde 

ind på opgaven. 

 

Rikke Wesselhøft orienterede om status på nedsættelse af et forskningsudvalg. Der er ønske om 

rekruttering af andre end professorerne til udvalget og man opfordres til at henvende sig til 

Rikke eller Malene ved interesse herfor.  

 



 
Mette Falkenberg Krantz orienterede om kommissorium for nedsættelse af et etikudvalg. Status 

p.t. er at hun selv og Sofie Lindeberg har meldt sig til udvalget. Julia Bech-Azeddine meldte sig 

til udvalget. 

Erik Døssing orienterede om status på transitionsudvalget, hvor der mangler repræsentanter til 

arbejdsgruppen og beder om at melde tilbage til ham eller Malene Djurhuus. 

Thorsten Schumann og Yamuna Ratna orienterede om rekruttering af inspektorer. Der mangler 

juniorinspektorer og almindelige inspektorer i Syd. Der er en ramme fra SST som styrer 

inspektorbesøget. Besøget af inspektorer skal ses som en hjælp til afdelingen.  

• Orientering ESCAP konference i København 2023 v/Anne Marie Råberg Christensen, 

herunder præsentation af det foreløbige budget for konferencen 

Anne Marie Råberg Christensen orienterede om den forestående planlægning af ESCAP 

konference i Danmark. Den pågående krig i Ukraine kan være en medvirkende årsag til, at 

konferencen ikke bliver til noget, idet der skal være økonomisk mulighed for de europæiske 

lande at deltage. Det forventes endeligt afklaret i maj måned. Der efterlyses frivillige kræfter til 

arbejdsgruppen. Anne Marie Råberg Christensen orienterede ligeledes om, at konferencen går 

over 3 dage og prisen vil være ca. 4.400 kr., men størrelsen heraf kan variere. Spørger 

generalforsamlingen om opbakning og hjælp til at reklamere for det.  

Titlen på konference drøftes – er next generation europe en modig titel? Anne Marie vil gerne 

overveje titlen. Der var opbakning til at kriterierne for beslutning om afholdelse eller ej skal 

være med et økonomisk sigte i kikkerten.  

Anne Marie arbejder videre med planlægning og det vurderes til maj om det er realistisk at 

holde konferencen til næste sommer. 

• Opdatering af faglige kliniske retningslinjer – der ønskes en temadrøftelse som indledning 

til det videre arbejde v/Anna Sofie Hansen  

Punktet udgik.  

5) Forslag om ændring af dato for Generalforsamling 2023, da Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Selskab sammen med ESCAP arrangerer international kongres i København den 29. juni til 

den 1. juli 2023. 

Derfor foreslås at: 

1. BUP-DK Generalforsamling 2023 flyttes fra marts til juni måned, så den kan afholdes ifm 

ESCAP konferencen. 

2. At Årsmødet erstattes af deltagelse i kongressen. 

 

Begrundelse: 



 
Dette så flest muligt af selskabets medlemmer kan få mulighed for at indsende bidrag og deltage i 

kongressen. 

Det må ligeledes antages, at det giver større mulighed for at få kongresgebyret dækket helt eller 

delvist af arbejdspladsen. 

 

Bestyrelsen fremlagde at generalforamslingen ifølge vedtægterne skal holdes i februar eller marts 

og foreslog at generalforsamlingen afholdes den 9. marts 2023 og det faglige program aflyses, 

således der gives bedre mulighed for at deltage i ESCAP konferencen. Skulle ESCAP konferencen 

ikke blive til noget afholdes der Årsmøde på normal vis den 9.+10. marts 2023 og bestyrelsen vil 

forestå det faglige program. Generalforsamlingen bakkede op herom. 

. 

6) Valg af bestyrelsesmedlemmer.  

 Linda Hardisty Bramsen  – på valg – modtager ikke genvalg 

 Rikke Wesselhöft   – på valg – modtager genvalg 

 Anna Sofie Hansen   – ikke på valg 

 Erik Døssing    – ikke på valg 

 Nina Tejs Jørring   – ikke på valg – stiller op til formandspost 

 Nina Staal    – ikke på valg 

 

Der skal vælges ny formand på generalforsamlingen. Bestyrelsens næstformand Nina Tejs Jørring 

ønsker at stille op som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen støtter formandskandidaturet. Der 

foreligger et motiveret oplæg fra Nina Tejs Jørring.   

 

Generalforsamlingen valgte Nina Tejs Jørring til formand, som nu er omdøbt til forperson.  

 

Rikke Wesselhøft og Pernille Darling Rasmussen blev valgt til bestyrelsen.  

 

 

7) Valg af revisor og kollegial revisor.  

BDO har været revisor en del år. Bestyrelsen vil undersøge om prisen stadig er fornuftig. Der gives 

opbakning til et eventuelt revisorskifte. 

 

Uwe Klahn er blev valgt som kollegial revisor sidste år for 2 år, og sidder derfor endnu et år.  

 

 

8) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende år. 

Bestyrelsen foreslog at fortsætte med et budget lig sidste år. Og ligeledes lade kontingentet 

fortsætte. Generalforsamlingen bakkede op herom. 

 

9) Eventuelt 

Der var et forslag fra generalforsamlingen om, at der var mere tid til drøftelserne generelt for både 

det faglige program og generalforsamlingen, og at dagen ikke skulle trække ud. Bestyrelsen har 

taget dette til efterretning. 

 

 



 
Generalforsamlingen tiltrådt:  

 

 

________________________________  ________________________________ 

Nina Tejs Jørring     Uwe Klahn 

Forperson for bestyrelsen    Dirigent 


