
Referat fra bestyrelsesmøde den 10.-11. maj 2022 i Aalborg  

Mødet afholdes hos Anna Sofie Hansen privat den 10. maj kl. 9.00 til den 11. maj kl. 14.00. 

 

Mål for de 2 dage: 

• Sætte en retning og en vision for bestyrelsen arbejde det næste år. 

• Arbejdsfordeling i bestyrelsen  

• Lære vores nye kommunikationskonsulent Nick Allentoft at kende. 

• Driftspunkter  

 

Evaluering af Årsmødet og Generalforsamlingen – hvad skal vi ændre til næste gang?  

• Der har været gode tilbagemeldinger på det faglige program, men der var alt for kort tid til 

diskussioner og spørgsmål. Med udgangspunkt i dette besluttede bestyrelsen følgende ændringer 

til Årsmødet:  

• Ryste posen – blande indslag fra både dag 1 og 2, således det ikke er så skarpt opdelt. 

• Lægge ”trækplasteret” til sidst på dag 1 eller først på morgenen dag 2.  

• Mere plads til workshops – hvor der diskuteres og drøftes, således medlemmerne kan deltage mere 

aktivt.  Eventuelt grupper med en moderator med et output som formål.  

• Forskningsudvalget skal have opgaven med at arrangere mødet i forhold til ph.d.’erne. (Det skal 

skrives ind i kommissoriet til forskningsudvalget). 

• Nedsætte en arrangørgruppe til planlægning af Årsmødet i stedet for på skift hos regionerne. 

Nedsætte med en repræsentant fra bestyrelsen og på tværs af regionerne. Der kan ydes økonomisk 

bistand til at afholde planlægningsmøder. Det nedsatte udvalg skal samarbejde med 

forskningsudvalget. Der skal ikke bruges tid på fremlæggelse af de skriftlige årsberetninger, som 

kan læses på hjemmesiden, men i stedet give plads til medlemmernes spørgsmål til udvalgene. 

• Valg af suppleanter - ændringsforslag til vedtægterne. 

• Konkrete opgaver i bestyrelsen, som man kan melde sig til.  

• Med udgangspunkt i, at der kun afholdes generalforsamling i 2023 pga. ESCAP konferencen blev det 

besluttet, at der planlægges en hel dag til generalforsamlingen i marts – med godt fagligt oplæg og 

plads til diskussioner. F.eks. kan der gives plads til medlemmernes drøftelser af en gentænkning af 

årsmøderne, psykoterapi, anvendelse af PROM, kvalitetsdataser o.lign. 

• Nyborg Strand aflyses med undtagelse af torsdag den 9. marts 2023, hvor generalforsamlingen 

afholdes og der afsluttes med en middag. 



• Bestyrelsen møder ind den 8. marts om eftermiddagen for at forberede generalforsamlingen. Dette 

kommunikeres ud til medlemmerne, når endelig beslutning omkring afholdelse af ESCAP 

konferencen foreligger.  

 

Hvem vil gerne deltage i hvilket arbejde, som bestyrelsesmedlem? 

Pernille: skrive kronikker 

Rikke: forskningsudvalget 

Der er forslag om at prøve at engagere vores medlemmer til at arrangere f.eks. online møder/faglige oplæg 

med midler fra selskabet. 

 

ESCAP konferencen v/Anne Marie Christensen deltager virtuelt  

Der blev afholdt statusmøde i forhold til det videre arbejde med ESCAP konferencen i København 2023. 

Anne Marie ansøger om midler til at udarbejde en film til promovering af konferencen i Danmark, som skal 

vises i juni på ESCAP konferencen i Maastricht og det blev ligeledes aftalt, hvem som stiller sig på scenen 

som repræsentant. Det blev besluttet, at udarbejde posters med QR-koder, som deltagerne kan tage med 

sig. Der skal sendes et nyhedsbrev ud efter sommerferien om konferencen og der bliver orienteret om 

konferencen på H-kurser og ved FYP. 

 

Sagkyndige BUP’ere 

Der er udarbejdet en oversigt over BUP-repræsentanter i forskellige udvalg og arbejdsgrupper. Bestyrelsen 

besluttede, at denne bliver vurderet en gang årligt. Lene sætter mailadresser på den nuværende liste og 

kan lejlighedsvis skrive og høre de pågældende, om de stadig er relevante på listen. 

 

Ansøgning som hovedkursusleder fra 2023 

Selskabet har modtaget 1 ansøgning til ny hovedkursusleder fra 2023. Bestyrelsen takker ja til Ida Maria 

Klinkby og Lene svarer herom på bestyrelsens vegne.  

 

Udarbejdelse af liste over professorerne 

Marlene B. Lauritsen, Nord 

Charlotte Rask, Midt 

Per Hove, Midt 

Niels Bilenberg, Syd 

René Støving, Syd 



Pia Jeppesen, Sjælland 

Søren Dalsgard, H 

Anne Thorup, H 

Katrine Pagsberg, H 

Anne Mette Skovgård, H 

James Blair  

Ovenstående er professorater i børne- og ungdomspsykiatri. 

 

Udpegning af kontaktperson i bestyrelsen til arbejdsgruppen for ”ulighed i sundhed for børn” 

Anne Marie Råberg Christensen og Nanna Bork deltager i arbejdsgruppen. Bestyrelsen skønner ikke, at der 

er brug for en kontaktperson, men bakker fuld ud op om det videre arbejde. 

 

Deltagelse i konference Temaside og nordisk konference om de første 1000 dage den 27. juni 2022 på 

Island 

Bestyrelsen drøftede deltagelse af repræsentant fra selskabet til konferencen, idet den skønnes at give 

relevant viden til deling i bestyrelsen. Det blev derfor besluttet, at Pernille Darling vil deltage virtuelt som 

BUP-DK repræsentant til konferencen. 

 

Planlægning af bestyrelsens årshjul (tidligere årshjul vedhæftet til inspiration)  

Bestyrelsen drøftede året gang 2022/23 og besluttede at ændre lidt på den hidtidige mødestruktur således, 

at det årlige fællesmøde med uddannelsesansvarlige overlæge, Videreuddannelsesudvalget samt 

udvalgsformænd køres separat fordelt hen over hele året. Ligeledes besluttede bestyrelsen også, at 2 dages 

møder x 2 årligt fastholdes for bestyrelsen for at nå i bund med opgaverne.  

Årshjulet fremover kommer til at se sådan ud: 

Januar: uddannelsesansvarlige overlæger og VIU under temaet uddannelse. 

Marts: årsmøde og generalforsamling 

Maj: forskningsudvalget og årsmøde arbejdsgruppe 

Juni: FYP og fællesmøde med DPBO og DPS 

September: psykoterapiudvalget 

November: etikudvalget og diagnoseudvalget 

Møderne afholdes den sidste time af bestyrelsesmødet. De inviterede skal komme med forslag til 

dagsorden. Der sendes information ud til de involverede. 



 

Ny mail til forperson og kasserer 

Forperson og kasserer har fået ny mailadresse, - se opdatering på hjemmesiden. De nye mails kan arves, 

når der kommer ny formand og kasserer. 

 

Kommende analyse af børn og unge med kontakt til det psykiatriske sygehusvæsen 

Det fremsendt materiale blev drøftet, der følges ikke yderligere op. 

 

Liste over lægefaglige eksperter til jeres hjemmeside i LVS regi 

Listen til LVS er blevet fremsendt.  

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler og udkast til 

bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold 

Selskabet har ingen bemærkninger- informationen taget til efterretning. 

Kliniske retningslinjer 

Retningslinjen for personlighedsforstyrrelse er snart klar til udsendelse. Pernille Darling og Erik Døssing 

lægger sidste hånd på værket og sender nyhedsbrev ud til medlemmerne herom.  

Bestyrelsen drøftede kliniske retningslinjer generelt. Vi er udfordret af, at vi som fag ikke har opdaterede 

retningslinjer og SST skal gøres opmærksom på, at kvaliteten halter, fordi ingen har tid til at udarbejde 

dem. Det skal endvidere problematiseres i forhold til udmøntning af 10 års planen. Det blev besluttet, at 

emnet skal på som en workshop på næste generalforsamling. 

I forlængelse heraf blev det ligeledes besluttet, at der laves en kronik omkring neurodiversitet og at sen-

diagnosticering koster. Kronikken udarbejdes af Pernille Darling og Anna Sofie Hansen.  

Eventuelt 

Forskningsudvalget 

Rikke Wesselhøft orienterede om, at forskningsudvalget er nedsat med 6 medlemmer: Pia Jeppesen, 

Martin Rimvall, Susanne Koch, Christina Horsager Pedersen, Anne Virring og Rikke Wesselhøft.  

Kommissoriet skal drøftes på det første møde. Der skal eventuelt 1 eller 2 mere med i gruppen. 



Psykiatrialliancen 

Møde med Psykiatrialliancen den 25. maj 2022 – ingen kan desværre deltage. Nina Tejs Jørring melder 

afbud. 


