
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Torsdag d. 8. september 2022 kl. 9.00 - 16.00  

 

Sted: DGI-hotellet, Tietgensgade 65, 1704 København  

  

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

Rasmussen og Ida Maria Ingeholm Klinkby. Derudover deltager Nick Allentoft. 

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden. 

Dagsordenen blev godkendt og punkter til eventuelt blev tilføjet.  

 

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

Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse omkring, at Forskningsudvalget endnu ikke nedsat som ellers 

skrevet, men er i proces. 

 

3. Gensidig orientering. 

Forud for en gensidig orientering drøftede bestyrelsen en anden form for afvikling af dette punkt, idet det 

ofte tager for meget af mødetiden. Bestyrelsen besluttede derfor at lave en skriftlig orientering forud for 

mødet, og der gives mulighed for at stille spørgsmål. Orienteringen sendes ud sammen med dagsordenen. Vi 

prøver det af til næste møde, hvor Erik Døssing vil lave en skabelon til orienteringssagerne.  

 

I øvrigt blev følgende delt: 

• Møde i kvalitetssikringsgruppe i regionalt regi (Nina og Ida) 

• Snarlig afholdelse af FYP seminar – overvejelse om at udpege en kontaktperson i FYP ind i 

bestyrelsen (Ida) 

• Kronik af Jacob Kjeldberg vedr. psykiaterers flugt fra det offentlige til det private (Erik) 

• Status på nedsættelse af Forskningsudvalg (Rikke) 

• Ansøgning ved Sundhedsoplysningen i forhold at skrive en bog omkring kendte mennesker med 

psykiske lidelser – opbakning fra selskabet. (Pernille) 

 

4. Orientering fra kassereren. 

Den økonomiske situation ser fint ud. 



 
Anna Sofie Hansen foreslår, at Generalforsamlingen afholdes virtuelt i stedet for som udmeldt med fysisk 

deltagelse på Nyborg Strand. 

Revisionshonoraret er faldet i forhold til sidste år.  

 

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

afholdes virtuelt møde kl. 11.00. Beslutning om justeret budget fra DIS vedhæftet, der anbefaler at vi 

tager  imod de beskedne medicinalfirma sponsorater og sætter deltagerprisen op. Der skal ligeledes 

evalueres på Maastrict konferencen.  

På grund af dårlig forbindelse til Anne Marie som er på Grønland blev mødet udsat til i næste uge – torsdag 

den 15. september kl. 16.00, hvor Rikke, Anna Sofie, Ida og Erik kan deltage.  

Bestyrelsen drøftede mødet med Anne Marie i næste uge. Der var enighed om, at vi tager imod de beskedne 

sponsorater. Ligeledes skal opgaver defineres og uddelegeres. Vigtigt at få medlemmer engageret i disse 

opgaver. Bestyrelsen var enige om, at der skal sendes et åbent brev til centerledelserne omkring opbakning 

til konferencen. Ligeledes skal der meldes ud omkring Generalforsamlingen, hvor Anna Sofie vil lave 

forslag til mail. Det er også vigtigt at få studerende med til konferencen. 

 

6. LVS - survey om selskabernes arbejde med kliniske retningslinjer, herunder afklaring af  

 konkret behov for hjælp til udarbejdelse af kliniske retningslinjer 

Punktet blev udsat. 

 

7. Nærhospitaler – faglig ramme 

Bestyrelsen drøftede, hvordan vores rolle kan se ud i nærhospitalerne. Vi har sendt høringssvar ind omkring 

en model.  

 

8. Abonnement på Altinget til forpersonen på 3.000 kr. årligt – til beslutning. 

Bestyrelsen besluttede at selskabet skal have en adgang. Abonnementet kan for prisen give adgang til hele 

bestyrelsen. Nina forsøger også at lave en god prisaftale med Sundhedsmonitor. 

 

9. Håndtering af anmodninger om høringssvar.  

Der kommer mange mails og en del med anmodning om høringssvar, hvilket kan være svært at håndtere. Det 

blev besluttet, at Erik Døssing og Pernille D. Rasmussen bliver ansvarlige for høringsanmodningerne, dvs. 

de sender dem ud til relevante personer for besvarelse og sikrer at svaret bliver fremsendt. Der laves et 

excelark til styringen ift. udpegede og høringsfrister. Dokumentet skal ligge i Dropbox. Lene er behjælpelig 

med at udfylde arket på anmodning og holde øje med svarfrister. Erik, Pernille og Lene går i samarbejde 

omkring opgaven. 



 
Afledt af denne beslutning blev opgavefordelingen drøftet generelt og ansvarsområder uddelegeret. 

Opgavefordelingen ligger i Dropbox. 

 

10. Hjemmeside, Nyhedsbreve og kontakt med medlemmerne. 

Bestyrelsen har længe været udfordret af at nogle ikke modtager Nyhedsmails. Problemet forventes løst ved 

kontakt til udbyder af hjemmesiden. Der planlægges udvikling af en mailliste kun til medlemmer. Som noget 

helt nyt laves en Facebook siden kun for medlemmer af BUP-DK, som Ida Klinkby vil forestå. Disse 

kombinerede kanaler skulle gerne hjælpe med at kommunikere med alle medlemmerne. Det er bestyrelsens 

håb, at medlemmerne dermed vil få en mere tydelig stemme i selskabet, og at medlemmers artikler med mere 

nemt kan blive delt med andre medlemmer. Selskabets twitter account vil fremadrettet blive bestyret af flere 

bestyrelsesmedlemmer med interesse herfor. 

 

11. Forløbsbeskrivelse for initial behandling i forbindelse med udredning  

Bestyrelsen drøftet udkast til forløbsbeskrivelse i forhold til indhold og målgruppe, som er blevet udarbejdet 

primært af Nina Tejs Jørring og professor Pia Jeppesen. Det blev besluttet, at Nina Tejs Jørring 

gennemarbejder sidste udkast, således det bliver mere let læseligt. Det sendes efterfølgende til professorerne 

med cc til bestyrelsen, mhp videre udvikling i henhold til de forløbsbeskrivelser, der lægges op til skal 

formuleres if tiårsplanen.  

 

12. Ti-årsplanen og BUP-DK’s arbejde med dette 

Nina orienterede om de politiske aktiviteter. Der følges op ved næste møde. 

 

13. Målbeskrivelsen i logbog.net åbnes og kan bruges fra 1. september 2022 – til orientering. 

Orienteringen taget til efterretning. 

 

14. Evaluering af Folkemødet. 

BUP-DK havde i år for første gang arrangeret egen debat og var del af Sundhedsteltet. Desuden deltog Nina 

Tejs Jørring og Erik Døssing i en række debatter. BUP-DK og vores mærkesager blev godt profileret. 

BUP-DK’s deltagelse næste år vil blive drøftet på et senere møde. 

 

15. Bestyrelsesrepræsentant i Diagnoseudvalget – til drøftelse. 

Selskabet er blevet bedt om at udpege en BUP-DK repræsentant til diagnoseudvalget. Erik Døssing blev 

valgt og Nina Tejs Jørring sender besked til René Ernst Nielsen herom. 

 

16. Møde med psykoterapiudvalget – virtuelt kl. 15.00 – 16.00.  

Bernadette Buhl-Nielsen, Peter Ramsing, Vibeke Bille og May-Britt Kalvåg Jørgensen deltog i mødet. 



 
Den indledende drøftelse gik på det for nyligt afholdte medlemsmøde, hvor psykoterapiudvalget fik meget 

god input til revidering af psykoterapibetænkningen. Udvalget orienterede ligeledes om diverse udfordringer 

ifm revidering af betænkning mhp at gøre det muligt at inddrage diverse retninger under de tre overordnede 

retninger, samt gøre det muligt at godkende speciallæge med mere afgrænsede speciallistuddannelser som 

specialister og bruge dem som supervisorer til yngres lægers grunduddannelse i psykoterapi.  

Bestyrelsen og psykoterapiudvalget havde følgende drøftelser og fokus på ændringer til betænkningen: 

Ændringer i specialistuddannelsen påvirker også grunduddannelsen. 

De behandlinger, som laves i afdelingerne p.t. skal afspejles i betænkningen og det er vigtigt at 

formuleringerne bliver så generelle og brede som muligt, så man ikke låser retningerne fast.  

 

Psykoterapiudvalget giver bestyrelsen en opgave omkring kommunikation med centerledelserne i forhold til 

at sikre, at flere kommer i gang med specialist- og supervisoruddannelserne.  

 

Udvalget vil lave en tidsramme for revideringen, og oplyser, at det er et omfattende arbejde. 

 

17. Eventuelt.  

Medlemmer i bestyrelsen BUP-DK – 2 fra det private børne- og ungdomspsykiatri: 

Det forlyder, at kollegaer ansat i det offentlige har givet overvejet om det er problematisk, at man lader sig 

ansætte i privat regi og hvorvidt det er et problem, at der sidder 2 i bestyrelsen fra det private. 

Bestyrelsen drøftede spørgsmålet og er enige om, at det ikke er et problem, at der er 2 repræsentanter i 

bestyrelsen fra det private regi. BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, som varetager og repræsenterer 

alle selskabets medlemmer. Alle medlemmer er ligeværdige. Det er vigtigt for bestyrelsen, at de som er valgt 

ind i bestyrelsen, sidder der fordi man ønsker at gøre en forskel. Bestyrelsen arbejder apolitisk og skal ikke 

tage stilling til, hvor i psykiatrien man er ansat. Der er 25% af det samlede antal BUP speciallæger, som er 

ansat i privat regi, og det bør lade også sig afspejle i bestyrelsens repræsentation. 

 

Generalforsamling 2023: 

Oprindeligt har det været meldt ud i et Nyhedsbrev, at der holdes en hel dag på Nyborg Strand ifm. 

afholdelse af en udvidet generalforsamling 2023. Dette er imidlertid forholdsvist dyrt og bestyrelsen ønsker 

at der skal være midler nok til, at man kan få betalt ESCAP konferencen, samt støtte at flest mulige læger 

deltager i ESCAP. Bestyrelsen beslutter derfor at ændre generalforsamlingen 2023 til et virtuelt møde fra kl. 

14.00 – 18.00 – den 9. marts 2023. Der sendes information ud herom til medlemmerne. 

 

Oplæg til dagsordenspunkter: 



 
Bestyrelsen drøftede formatet på dagsordenspunkter. Der ønskes en mere uddybende beskrivelse af emner, 

og det besluttes at vi i fællesskab optimerer dette. Ligeledes blev det besluttet, at gensidig orientering 

foreligger forud for mødet og kan læses i Dropbox.  

 

Medietræning: 

Der er et ønske om at tilbyde bestyrelsesmedlemmerne medietræning. Anna Sofie undersøger i første 

omgang mulighederne for et forløb eller kursus.  

 

Årshjulet: 

Årshjulet drøftes næste gang – forslag om at lægge fællesmøderne kl. 14.30 i stedet for kl. 15.00.  


