
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 21. april 2022 kl. 15.00 - 17.00  

 

Sted: Virtuelt 

  

Deltagere:  Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Anna Sofie Hansen, Erik Døssing og Pernille Darling 

Rasmussen.  

Afbud:  Nina Staal 

   

  Derudover deltog Malene Djurhuus. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

 

2. Godkendelse af referat d. 09.03.22 og d. 11.03.22. 

Referaterne blev godkendt.  

 

3. Gensidig orientering: 

Høring over bidrag til idékatalog over straksreaktioner til kommunerne – til orientering blev det 

oplyst, at Linda Bramsen kommer med input til idekatalog. 

Færdiggørelse af retningslinje vedr. personlighedsforstyrrelser – til orientering blev det oplyst, at 

Linda Bramsen færdiggør retningslinjen, således den snarest bliver klar til offentliggørelse. 

Derudover orienterede Nina Tejs Jørring om en overvældende og travl start med bl.a. interview til 

Dagens Medicin, artikel til Altinget omkring 10 års planen i samarbejde med Psykologforeningen 

og DPS, møder med flere politikere og samarbejdspartnere som DPS, Psykologforeningen og SUM, 

og der arbejdes på planlægning af debat på Folkemødet med deltagelse fra SST, KL, 

Psykologforeningen og patientforeninger med flere. Endvidere blev der orienteret om møde 

omkring Binge Eating Disorder.  

 

4. Udpegning af kontaktperson i bestyrelsen til arbejdsgruppen for ”ulighed i sundhed for 

børn”. 

Det blev besluttet at udsætte punktet til bestyrelsesmødet i maj.  

 



 
5. Danmarks Frie Forskningsfond – Indkaldelse af forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer og 

32 fagrådsmedlemmer pr. 1. januar 2023.  

Bestyrelsen drøftede mulige udpegninger og besluttede at Rikke Wesselhøft retter henvendelse til 

mulig kandidat og laver selve indstillingen. Nina Tejs Jørring vil derefter formelt sende 

indstillingen til fonden.  

 

6. KFR arbejdspapir om radikalisering terrorisme og psykisk sygdom. Kan dette være 

emne for en månedens artikel, er der nogen i vores retspsykiatriske afsnit, der skal have den?  

Der er ikke tale om en forskningsartikel og skal derfor ikke være en del af månedens artikel. Dog 

kan det sagtens være relevant læsning for medlemmerne. Bestyrelsen blev enige om at forsøge at 

bede Sohpia Lindenberg og Michelle Kring om at komme med deres faglige bud på, hvorvidt det er 

relevant læsning og skal lægges på hjemmesiden.  

 

7. Deltagelse i konference Temaside og nordisk konference om de første 1000 dage den 27. 

juni 2022 på Island – til beslutning. 

Der er tilmeldingsfrist den 5. juni – punktet afventer behandling til mødet i maj. 

 

8. Historiske filer fra Jens Buchhave – til orientering  

Rikke Wesselhøft og Lene Lundkvist vil sammen kigge på, hvad der skal lægges på hjemmesiden. 

Det er planlagt til mandag den 13. juni kl. 8.00, forud for bestyrelsesmøde kl. 9.00.  

 

9. Orientering fra Anne Marie Raaberg Christensen vedr. ESCAP konferencen i 2023. 

Drøftelsen gik hovedsageligt på, hvorvidt bestyrelsen satser på at konferencen i 2023 kan afholdes 

på trods af verdenssituationen med krig i Ukraine og corona. Der er økonomiske poster, som snarest 

forfalder og der skal skrives kontrakt Tivoli Hotel.  

Bestyrelsen er enige om, at som situationen ser ud nu, så fastholdes planlægningen og der satses på 

afholdelse af konferencen, da det vurderes som en vigtig og stor mulighed for faget. Det blev 

besluttet, at der afholdes virtuelt møde med hhv. DIS, Tivoli Hotel, Anne Marie Raaberg 

Christensen og repræsentanter fra bestyrelsen (Anna Sofie Hansen og Erik Døssing og sekretær 

Lene Lundkvist). Formålet med mødet er at få aftalt fast pris med hotellet og regler for eventuelt 

aflysninger. Derudover skal budgettet fra DIS drøftes, så bestyrelsen ved hvilke risici der er. Mødet 

afholdes inden næste bestyrelsesmøde.  

 



 
10. Orientering fra Anne Marie Raaberg Christensen vedr. flygtningbørn fra Ukraine.  

Anne Marie Raaberg Christensen er udpeget af bestyrelsen som BUP-repræsentant til møder i 

sundhedsstyrelsen om sundhedsfaglige anbefalinger til flygtninge fra Ukraine. 

Bestyrelsen havde forud for mødet modtaget statusorientering, og bestyrelsen bakker op om Anne 

Maries anbefalinger og arbejde.  

 

11. Planlægning af 2-dages mødet i maj. Se bilag med forslag til emner.  

Bestyrelsen godkendte udkast til dagsorden til de 2 dage. Det er vigtigt for bestyrelsen, at der er tid til 

drøftelser omkring bestyrelsens arbejde fremadrettet. 

 

12. Eventuelt 

Tilmelding til karriereworkshop den 18. maj 2022: 

Der har kun været 8 tilmeldte og workshoppen kan derfor ikke afholdes. Bestyrelsen er meget bekymret 

over, at der ikke har været tilmeldinger til det flotte og spændende program. Anna Sofie Hansen orienterer 

alle oplægsholderne om aflysningen, og takker for deres velvilje og interesse for at være med til at løfte faget 

og bidrage med faglige input.   

 

Forskningsudvalg: 

Rikke Wesselhøft orienterede om, at hun havde fået 2 henvendelser omkring ønske om at deltage i 

forskningsudvalget. De 2 er Pia Jeppesen og Susanne Vinkel Koch. Rikke Wesselhøft sidder selv i udvalget, 

og oplyser at der skal findes et par repræsentanter mere. Bestyrelsen kom med forslag til udpegning og både 

Rikke Wesselhøft og Anna Sofie Hansen vil forsøge at rekruttere de foreslåede.  

 

Statistik på hjemmesiden: 

Lene undersøger statisik på hjemmesiden og det drøftes på næste bestyrelsesmøde.  


