
 
 

 

Referat 
 
Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK 

 

Tidspunkt: Fredag d. 20. januar 2023 kl. 9.00 – 16.00. 

 

Sted: Tivoli Hotel 

 Arni Magnussons Gade 2 

 1577  København  

  

Deltagere:  Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Anna Sofie Hansen, Erik Døssing, Kasper Jessen og Ida 

Maria Ingeholm Klinkby.  

 

Referent:   Lene Lundkvist. 

 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 

Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.  

 

2. Gennemgang af dokumenterne med fælles orientering. 

Bestyrelsen gennemgik den fælles skriftlige orientering med mulighed for at stille spørgsmål.  

 

3. Planlægning af Generalforsamlingen 

Bestyrelsen planlagde generalforsamlingen, herunder rekruttering til bestyrelsen, udpegning af dirigent, 

kollegial revisor og tidsramme for de forskellige punkter på dagsordenen. Tilmelding til 

Generalforsamlingen sendes ud i næste uge og den endelige dagsorden vil foreligge snarest.  

 

Det er bestyrelsens intension, at Årsmøderne fremadrettet planlægges af Forskningsudvalget i samarbejde 

med bestyrelsen, hvor møderne efterfølgende bliver evalueret og der gives mulighed for at komme med 

forslag til emner til året efter.  

 

 

4. Update fra ESCAP konferencen v/Anne Marie Raaberg Christensen, herunder orientering om 

status for kongressen, valg af sociale medieplatforme mv. deltagelse kl. 13.30 

Bestyrelsen gjorde status på arbejdet med planlægning af konferencen sammen med Anne Marie. Der er 

møde i ESCAP 2023 Programme Commitee den 27. januar 2023 i Glostrup.  

Bestyrelsen tog ligeledes beslutninger omkring nogle økonomiske dispositioner til som betaling af ekstra 

lokaler med mere konferencen.  



 
I samarbejde med Anne Marie blev det besluttet, at hun som projektleder sikrer, at der udarbejdes et fælles 

dokument, som lægges i Dropbox. Dokumentet skal indeholde en tids- og procesplan samt en liste over 

hjælpere til konferencen, - dette for at bestyrelsen også kan få et overblik over opgaver og ansvar.  

Bestyrelsen laver selv tilmelding til konferencen.  

 

5. MitID Erhverv – status 

Efter mange forsøg er det nu lykkedes at få selskabet på MitID Erhverv.   

 

 

6. Etikudvalget – der skal udvælges 3 repræsentanter til Etikudvalget. Der er kommet 7 

ansøgninger.  

Bestyrelsen gennemgik alle ansøgninger, og 3 blev valgt. Nina Tejs Jørring vil rette personlig henvendelse til 

de 3, og ligeledes også til de 4 andre, som vi vil opfordre til at stille op til valg til bestyrelsen eller byde ind 

som ressourceperson inden for individuelle særlige kompetencer.  

Beslutningen kommer ud i Nyhedsbrev senere.  

 

7. Endelig godkendelse af kommissoriet for forskningsudvalget på dagsorden.  

Bestyrelsen godkendte kommissoriet med en tilføjelse om, at der skal uddannelseslæge isf. yngre læge.  

Udmelding om forskningsudvalget kommer ligeledes med ud i et Nyhedsbrev. 

 

8. Aflønning ift. tabt arbejdsfortjeneste når man deltager i udvalgsmøder og er privatansat.  

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse omkring muligheden for tabt arbejdsfortjeneste, når man er 

privatansat. Bestyrelsen besluttede at tage drøftelsen på Generalforsamlingen, hvor der i forvejen er et 

drøftelsespunkt omkring bestyrelsesmedlemmers og udvalgsmedlemmers arbejdsindsats. Henvendelsen 

besvarer af Nina Tejs Jørring. Erik Døssing kontakter FAPS og DPBO for at høre om deres erfaringer. 

 

9. Udpegning af nyt medlem til styregruppen for ADHD-databasen.   

Bestyrelsen ønsker at udpege Shelagh Powell. Ida Maria Ingeholm Klinkby kontakter hende.  

 

 

10. Invitation til deltagelse i Behandlingsrådets programgruppe ifm. analyser vedr. ulighed i 

sundhed.  

Punktet drøftes under pkt. 11. 

 

11. Mulighed for indstilling af temaforslag til Behandlingsrådets lighedsanalyse for 2024.  

Der er ikke ressourcer i bestyrelsen til at tage opgaven. Det blev besluttet, at materialet lægges på FB og 

under nyheder på hjemmesiden, således at medlemmerne har mulighed for at byde ind, såfremt man finder 

det interessant.  



 
 

12. SST’s rapport over anvendelse af tvang. Til orientering. Se link til rapporten nederst på siden. 

Rapport vedr. tvang fra SST   
Rapporten blev drøftet og taget til efterretning. 

 

13. Audiologopedisk forening fra Diagnoseudvalget - drøftelse af formulering ift. udelukkelse af 

autismespektrum.  

Bestyrelsen drøftede vedlagte oplæg fra Audiologopedisk Forening. Bestyrelsen er enige om, at det er 

vigtigt, at en bagvedliggende neuropsykiatrisk udviklingsforstyrrelse skal være udelukket.  

 

14. Orientering om ændringer i tidsplanen for arbejdsgruppen vedr. Udarbejdelse af faglig 

visitationsretningslinje for behandling af mennesker med psykisk lidelse og samtidigt misbrug. Linda 

H. Bramsen deltager virtuelt kl. 13.00.  

Punktet udgik. Der er taget beslutning i anden retning og drøftelsen derfor ikke længere relevant.  

 

15. Eventuelt: 

Evakuering af fem danske børn og deres mødre fra lejr i Syrien 

Svær politisk problemstilling, men det er ikke en af bestyrelsens kerneopgaver at gå aktivt ind i dette. 

 

Pres på kursuspladserne – I-kursus 

Drøftes på fællesmødet med VIU og uddannelsesansvarlige overlæger. 

  

Evt. samarbejde med De praktiserende læger PLO 

Blev drøftet. 

 

Eventuelt uopfordret høringssvar på planer om ændringer i BUP region Syd. 

Rikke Wesselhøft laver et uopfordret høringssvar fra selskabet. 

 

Planlægning af kommunikationsdagen i morgen 

Blev planlagt. 

 

Inspektorordningen 

Der mangles inspektorer i alle regioner. Bestyrelsen vil sende meddelelsen ud til medlemmerne i nyhedsbrev 

og på FB og bede interesserede om at lave ½ sides ansøgning, såfremt man kunne være interesseret i at blive 

inspektor.  

 

https://sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Psykiatri/Tvangsmonitoreringsrapport-bilag/MONITORERING-AF-TVANG_2021-2022.ashx#:~:text=Den%20samlede%20anvendelse%20af%20tvang,for%20tvang%20i%20psyki%2D%20atrien.


 
 

16. Fællesmøde med VIU og uddannelsesansvarlige overlæger – virtuelt møde kl. 14.30 – 15.30. 

Der er udfordringer med pladsmangel på både I-kurser og H-kurser, holdene er ganske enkelt for store og 

både lokaler og undervisere bliver udfordret. 

Udfordringen blev drøftet og der var generel enighed om, at en mulighed løsning kunne være at der blev 

lavet 3 forløb på I-kursus isf. som nu 2 forløb, hvor øst og vest er blandet. Inden der tages videre beslutning 

herom skal underviserne høres, om de kan varetage et forløb mere. Drøftes videre i VIU til februar.  

Ift. H-kurserne skal der rettes henvendelse til SST herom. Der forventes først at kunne ske ændringer fra og 

med budget 2024. Bestyrelsen vil tage kontakt til LVS om bede dem lave en fælles henvendelse til SST fra 

de faglige selskaber generelt.  

 

Terapisupervision og mangel på supervisorer er ligeledes en stor udfordring. Mange patienter skal have 

familie- og/eller psykoterapeutisk behandling, men de kan ofte ikke få det og der er ventelister. Det skyldes 

bla. at uddannelseslægerne ikke kan få supervision, men også at speciallægerne ikke har tid nok i deres 

kalender til behandling.  

 

Målbeskrivelsen og procedure for godkendelse af psykoterapi blev drøftet. 

 

Bestyrelsen hører om generelt gode evalueringer fra både I-kursus og H-kursus.  

 

Diagnoseudvalget arbejder med ICD-11 og det er muligt at lægge et webinar med læringsmoduler herom på 

hjemmesiden samt sende ud på FB. 

 

Der er et ønske fra VIU om at gå i samarbejde med de uddannelsesansvarlige overlæger omkring logbøger 

og kvaliteten af uddannelsen af vejledere. 

 

I-læger synes det er svært at navigere på hjemmesiden ift. tilmelding. Bestyrelsen vil revidere siden mhp. at 

gøre det tydeligere for kursisterne.  


