
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Mandag d. 13. juni 2022 kl. 9.00 - 15.00 – der er fællesmøde med DPS og DPBO kl. 15.30 på 

Domus Medica. 

 

Sted: Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 København V  

  

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

Rasmussen. Derudover deltager Nick Allentoft. 

 

Afbud:   Nina Staal.og Pernille Darling Rasmussen 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af 2 punkter til eventuelt. 

 

 

2. Godkendelse af referat d. 10.-11. maj 2022. 

Referatet blev godkendt med den rettelse, at forskningsudvalget ikke er blevet nedsat endnu, men det sker 

ved første møde efter sommerferien med deltagelse af de personer, som har tilkendegivet ønske om 

deltagelse. 

 

3. Gensidig orientering, herunder orientering om faglig ramme for etablering af nærhospitaler. 

Nina Tejs Jørring orienterede om drøftelser og samarbejde med DPS, Psykiatrifonden og SST. Bestyrelsen 

blev bla. orienteret om SST’s forestående arbejde omkring tvang og autisme. Bestyrelsen retter en 

henvendelse omkring bekymringen om ikke at være repræsenteret i en arbejdsgruppe om dobbeltdiagnoser.  

Desuden blev rammen for etablering af nærhospitaler drøftet med bekymring om, hvordan disse skal 

finansieres. 

Der er kommet en invitation fra Oslo om at deltage i en kongres omkring erfaringsudveksling om børn og 

unges psykiske tilstand efter pandemien. Det blev besluttet at Rikke Wesselhøft deltager i kongressen den 

29. september 2022 i Oslo. 

Der orienteres ligeledes om, at vi har fået 2 nye repræsentanter i Patientklagenævnet - Jeppe Plesner og Ulla 

Møller. 

 

4. Orientering fra kassereren. 

Anna Sofie Hansen orienterede om status på økonomien, som ser fornuftig ud. 



 
Der er kommet en henvendelse fra psykoterapiudvalget omkring ønske om økonomisk tilskud til afholdelse 

af medlemsmøde. Nina Tejs Jørring melder positivt tilbage herom. 

De resterende midler fra karrierevejsprojektet blev drøftet i forhold til anvendelse. Forslag om at anvende 

dem under ESCAP konferencen i 2023 blev enstemmigt vedtaget. Bestyrelsen vil forsøge at rekruttere folk 

ved FYP seminaret, som får til opgave at planlægge en stand omkring karriere inden for specialet ved 

konferencen. FYP seminaret afholdes i november 2022. 

For at aflaste forpersonen og kassereren lægges der flere timer ud til sekretæren.  

 

5. 10 årsplanen: opdatering og planer.  

Nina Tejs Jørring har udarbejdet notater til det videre arbejde, som drøftes i bestyrelsen. Bestyrelsen kom 

med input til ændringer og samarbejdspartnere. Notatet er tiltænkt sendt til Sundhedsministeriet.  

Det blev besluttet, at alle i bestyrelsen bruger mere tid på gennemlæsning og Erik Døssing opretter 

dokumentet i google docs, så alle kan kommentere og redigere. Der er frist for input den 27. juli 2022.   

 

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

Anne Marie R. Christensen præsenterede det oplæg, som bliver vist på konferencen i Maastrict om få dage. 

Så snart hjemmesiden til ESCAP konference i København 2023 er færdig linkes der til den på hjemmesiden.  

 

7. Hvordan kommunikerer vi bedst med medlemmerne, når nyhedsbrevet også er offentligt?  

Kommunikation til medlemmerne har altid været en udfordring, idet alle medlemmer ikke nødvendigvis der 

nyhedsbreve og mails fra bestyrelsen. Det er dog eneste mulighed for at nå ud og modellen fortsættes. Det er 

et stort problem at nyhedsbrevet ryger i folks spammappe, og ikke finder det der. 

 

8. Drøftelse af fælles udmeldinger fra bestyrelsen – best practice. 

Bestyrelsen drøftede, hvordan arbejdsgangen for fælles udmeldinger bedst praktiseres. Det blev besluttet, at 

det er på bestyrelsesmøderne at retningen for arbejdet skal sættes. Er det blot nyhedsmail af mere praktisk 

karakter kan disse gå ud uden hele bestyrelsens godkendelse. På 2-dages mødet i september drøftes den 

fremadrettede kommunikationsplan for selskabet.  

 

9. Generalforsamling 2023. Afmelding af Nyborg Strand.  

Bestyrelsen tog nu den endelige beslutning om at aflyse den ene dag på Nyborg Strand i marts 2023, idet der 

udelukkende afholdes en hel dag med Generalforsamling torsdag den 9. marts 2022, med mulighed for 

faglige indslag og workshops. Det blev tillige besluttet, at der planlægges en afsluttende middag efter 

Generalforsamlingen kl. 17.00.  

 

10. Hjemmeside revidering.  



 
Bestyrelsen har modtaget en række historiske dokumenter fra Jens Buchhave, som desuden har været 

behjælpelig med at udpege de vigtigste til opslag på hjemmesiden. Der skal laves en ny pind, som hedder 

”historiske dokumenter”. 

Endvidere blev det besluttet, at Hvidbogen og 10 års planen skal lægges ind under ”dokumentsamling” med 

en ny pind, som døbes ”rapporter”. 

Der er ligeledes et ønske om at få en 4. pind under uddannelse til ph.d’erne i børne- og ungdomspsykiatrien 

og oplysning om forskeruddannelsen.  

 

11. Opfølgning på sidste møde. 

Bestyrelsen evaluerede sidste 2 dages møde, og det har været godt at have god tid til drøftelserne. Endvidere 

kan det oplyses, at retningslinjen for den landsdækkende kliniske retningslinje vedrørende udredning for 

personlighedsforstyrrelse hos unge er færdig og kan nu lægges på hjemmesiden. Vi siger stor tak til 

arbejdsgruppen leder af Janne Vilmar for den store indsats for udarbejdelsen. 

 

12. Folkemødet, status. 

Erik Døssing og Nina Tejs Jørring deltager i Folkemødet og orienterede bestyrelsen om begivenhedernes 

gang på øen de kommende dage.  

 

13. Udkast til årshjul drøftes og udfyldes, herunder planlægning af kommunikationen til  

medlemmerne/mødedeltagerne. 

Årshjulet starter med marts. Den lægges på hjemmesiden. Gerne et dynamisk dokument. Lene laver et udkast 

til notat til nina ift. kommunikationen til de inviterede.  

 

14. Planlægning af 2-dages bestyrelsesmøde i september.  

Nina Tejs Jørring i samarbejde med Nick Allentoft kommer med et oplæg til den første dag, som skal 

omhandle vores kommunikationsplan/talepapir. Derudover skal der drøftes servicering af medlemmerne og 

opfølgning på 10 års planen. Såfremt Nina Staal vælger at gå helt ud af bestyrelsen skal der søges efter en 

suppleant, som gerne skal deltage i september mødet. Anna Sofie følger op på dette. 

Psykoterapiudvalget skal deltage dag 1 fra kl. 15.00 – 16.00.  

 

15. Eventuelt 

Carmen, ESCAPs nye præsident kommer til Danmark og Thorsten Schumann har forespurgt, hvorvidt vi 

kunne bruge hende til noget, mens hun er her. Vi mødes med hende i Maastrict, hvor Anna Sofie Hansen vil 

spørge hende inden vi planlægger noget. 

  

 



 
Rikke Wesselhøft har modtaget en mail fra Niels Bilenberg vedr. en præsentation på hjemmesiden af en 

algoritme til opgørlese af KSADS interview på symptom-niveau samt en artikel. Bestyrelsen drøftede 

henvendelsen og der skulle ifølge Niels Bilenberg ikke være problemer i forhold til copyright. Rikke 

Wesselhøft melder positivt tilbage til Niels.  


