
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Onsdag d. 9. marts 2022 kl. 15.00 - 19.00  

 

Sted: Hotel Nyborg Strand 

 Østerøvej 2 

 5800  Nyborg 

 

Deltagere:  Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Anna Sofie Hansen, Nina Staal og Erik Døssing. Derudover 

deltog Malene Djurhuus. 

 

Afbud:  Linda H. Bramsen (sygdom) 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 18.01.22 

Referatet blev godkendt. 

 

3. Gensidig orientering 

Nina Tejs Jørring orienterede omkring nedsættelse af arbejdsgruppe ”ulighed i sundhed for børn”, 

hvor der skal udpeges en repræsentant fra BUP-DK. Dette drøftes på næste bestyrelsesmøde.  

 

4. Planlægning af Årsmøde og Generalforsamling 

På grund af formandens forfald til mødet blev velkomsten og programmet planlagt og 

næstformanden tager over på opgaven. 

Bestyrelsen besluttede at reservere datoerne for Årsmødet i 2023 til den 9.+10. marts. Det må 

efterfølgende aflyses, såfremt ESCAP konferencen kommer til at gå i stedet for årsmødets faglige 

dag.  

Der lægges op til at Region Syd eller Midt står for det faglige program til Årsmødet i 2024. 

 

Bestyrelsen drøftede endvidere dagsorden til Generalforsamlingen. Der var opbakning fra 

bestyrelse til at kassereren tager et møde med nuværede revisor i forhold til honorar og at der 

eventuelt kan overvejes at få et tilbud fra anden side.  



 
Pkt. 5.1. på dagsorden til Generalforsamlingen udgår og pkt. 2 fastholdes. 

 

5. LVS: Retningslinjer/NBV placering. 

Bestyrelsen drøftede henvendelsen. Specialet har ingen fagområder, hvilket Anna Sofie Hansen 

giver tilbagemelding om til LVS. Bliver det relevant er bestyrelsen villige til at se på det igen.  

 

6. Målbeskrivelse – status. 

Der blev afholdt virtuelt møde med Meryam Javed for færdiggørelse af målbeskrivelsen. 

Bestyrelsen kom med input til ændringer af ordlyden i nogle afsnit i beskrivelsen. Endvidere kan 

bestyrelsen anbefale kompetencekortene som en læringsstrategi til visse områder. Der skal arbejdes 

løbende på revison af kompetencekortene regionalt, og disse bruges som den foretrukne 

læringsstrategi, såfremt de er udarbejdet. 

Meryam blev inviteret med til næste UEMS workshop omkring uddannelse. Anna Sofie Hansen 

sørger for indkaldelse.  

 

7. Forespørgsel vedr. speciallægeuddannelsen og fagområder. Se bilag. 

Det har vist sig at være det samme som pkt. 5. 

 

 

8. Udpegning til arbejdsgruppe til udarbejdelse af faglig visitationsretningslinje for BED.  

 Se bilag. 

Der er sendt en forespørgsel til Ulla Moslet om, hvorvidt hun kan deltage i arbejdsgruppen, hvilket 

hun har accepteret. 

Der skal yderligere være en rundbordsamtale, indkaldt af Altinget, hvor Anna Sofie Hansen vil 

spørge Christina Horsager Pedersen om deltagelse.  

 

9. Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed,  

 straffeloven, lov om vagtvirksomhed og lov om social service (Styrket indsats mod  

 utryghedsskabende adfærd og kriminalitet) – hvem kan lave høringssvar?  

Efter en drøftelse besluttede bestyrelsen, at der ikke er kommentarer fra selskabets side til 

lovforslaget. Lene sender tilbagemelding herom på vegne af selskabet.  

 

10. Drøftelse af deltagelse i konference 25.-26. april 2022 – Patientsikkerhedskonference  

https://patientsikkerhed.dk/patient22/ ved Nina 

Bestyrelsen finder ikke konferencen relevant og det blev besluttet at ingen fra bestyrelsen deltager.  

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpatientsikkerhed.dk%2Fpatient22%2F&data=04%7C01%7C%7C720b1ebc4e664bd94fc808d9ee0e767e%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637802568143529436%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=NsL4jehYgs2r5QDr5OuSdduk96IMuzWKCEOg8nCoYGk%3D&reserved=0


 
11. Eventuelt 

Intet til eventuelt. 


