Generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUPDK)
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 10. marts 2016 kl. 10.00 på Nyborg Strand
Hotel og Konferencecenter.
Referent: Lene Lundkvist. Hele bestyrelsen er til stede.
Referat Generalforsamling
1) Valg af dirigent
Jens Buchhave blev valgt. Han fastslog, at generalforsamlingen er lovligt varslet og rettidigt
indkaldt.
2) Beretning v/formand Anne Marie Raaberg Christensen
Anne Marie gennemgår årsberetningen. Der henvises til den skriftlige årsberetning på BUP-DK’s
hjemmeside.
Hanne Børner orienterede om møde i ministeriet vedr. inklusion. På baggrund af mange forskellige
meninger om inklusion har BUP-DK lavet et oplæg om, hvad vi tænker er inklusion.
Årsberetninger fra underudvalg:
Forskningsudvalget – der henvises til den skriftlige årsberetning på BUP-DK’s hjemmeside.
Der blev orienteret om, at der skal findes en ny BUP-repræsentant til udvalget som erstatning for
Marlene Lauritsen, som udtræder.
Videreuddannelsesudvalget - Julie Bech-Azeddine orienterede fra udvalget og der henvises til den
skriftlige årsberetning på hjemmesiden.
Psykoterapiudvalget - Peter Ramsing orienterede om årsberetningen – og der henvises til den
skriftlige årsberetning på hjemmesiden.
I den forbindelse blev der orienteret om, at Ann Sofi Enevoldsen stopper i udvalget og der er en
ledig plads i bestyrelsen.
UEMS – Nina Tejs Jørring er udvalgt som repræsentant i UEMS.
ESCAP – der blev orienteret om, at bestyrelsens formand vil være repræsentant i ESCAP.
Pressestrategi/kommunikation:
Bestyrelsen orienterede om, at BUP-DK har en strategi om at være mere aktiv i pressearbejdet.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at få journalistisk bistand til opgaven. Bestyrelsen kommunikerer
nu på Twitter.
Anne Heurlin fremviste i den forbindelse nyt udseende på hjemmeside. Når hjemmesiden er
færdigrevideret er der et direkte link til Twitter fra hjemmesiden.

Spørgsmål til årsberetningen:
Jan Jørgensen, privatpraksis Odense orienterede om, at der er lavet aftale med Danske Regioner om
at øge optaget af patienter med 10%. Privatpraktiserende speciallæger skal nu i gang med
akkreditering.
Meta Jørgensen, ovl. Risskov roste bestyrelsen for arbejdet vedr. inklusion. Bemærker i den
forbindelse, at det kun er hos igangværende patienter, at vi bliver inddraget – kan dette blive
anderledes?
Tine Houman, ovl. Glostrup problematiserede de lange ventetider for børnene i forhold til
inklusion.
Jens Buchhave ønskede en uddybning af årsberetning i forhold til andre faggrupper og spørger til,
hvorvidt vi lægger op til, at det ikke længere er god psykiatri, at andre faggrupper behandler? Hvad
går bekymringen på ift. specialpsykologuddannelsen? Efter mødet i april må der komme en
konklusion. Opfordring til, at der sendes adviseringer eller henvisninger på hjemmesiden, når der er
nye pressetiltag.
Anne Marie Raaberg Christensen kommenterede på faggruppeproblematikken. Hun henviste til
situationen i Norge og er bekymret for at psykiatere på sigt kunne være ved at ryge ud af specialet
idet mange af vores opgaver kan overtages af andre faggrupper - om end ikke med samme kvalitet.
De yngre læger mangler uddannelsesstøtte og flere vælger at forlade specialet. Der mangler
ansøgere til H-stillinger.
Cecilie Alver, afd.læge Region M udtrykte, at der i uddannelsen er for lidt tid til
ambulatoriearbejdet og for lidt kontinuitet grundet meget vagtarbejde, og at det er svært at finde
supervisorer til psykoterapi. Videreudannelsesudvalget har sendt bekymringsbrev til de ledende
overlæger, de uddannelsesansvarlige overlæger og bestyrelsen.
Nina Tejs Jørring, ovl. Region H problematiserede, at de yngre læger tror de kun skal udrede og
ikke behandle, og dermed ikke får psykoterapiuddannelsen.
Anne Rose Wang, centerchef Region H angav, at det er vigtigt at tale om uddannelse. Fokus på
produktion er kommet for at blive, men vi skal lære at håndtere det. Lægerollen er både det faglige
og det økonomiske. Der skal satses mere på mesterlære. Anne Rose udtrykte, at det var dejligt med
den store opbakning til generalforsamlingen og takkede bestyrelsen for deres aktive indsats.
Niels Bilenberg, professor Odense gav udtryk for bekymring om, at lægerne forsvinder ud af
behandlingen. Mener vi skal have som mål, at patienter skal møde en læge undervejs i
behandlingen. Efterlyser en holdning fra selskabet herom.
Bernadette Buhl Nielsen, ovl. Roskilde mente, at yngre læger selv skal kræve at se patienter.
Udtrykker at SCID-II interviews ikke kun skal være for psykologer.

Lene Bro Møller, privatpraksis Århus orienterede om, at hun sidder i bestyrelsen i DPBO, og de
følger uddannelsesdebatten og gerne vil være en del af at uddanne læger, hvilket der arbejdes på i
et udvalg.
Thorsten Schumann, ovl. Åbenrå undrer sig over manglende kommunikation mellem bestyrelse og
medlemmer. Han efterlyste tilbagemelding fra bestyrelsen, når man havde henvendt sig som aktiv
til udvalg o.lign.
Hanne Børner svarede, at der har været udfordringer i bestyrelsen, som har medført nogle
uhensigtmæssigheder, men at bestyrelsen prøver at sætte struktur på fremadrettet.
Tine Houmann, ovl. Glostrup udtrykte, at vi er et lægefagligt speciale og at patienter skal ses af en
speciallæge, selvom det administrative arbejde fylder meget. Mente af psykologerne har sværere
ved at diagnosticere og lægerne er vigtige og skal minimere det administrative arbejde.
Der er brug for mesterlære og vil bakke op om, at det administrative arbejde minimeres.
Mette Haahr, H-2 læge Glostrup, satte fokus på trivsel. Det er svært at nå at implementere nye
tiltag, fordi arbejdet i klinikken fylder meget. Hun udtrykte, at hvis ikke fokus flytter sig i
organisationen, så må vi selv flytte fokus. Vi skal selv være ansvarlige for at sørge for vejledning
mv.
Dorte Linde-Bech, Viborg efterlyste en vision for BUP-DK. Hun havde hørt fra andre specialer, at
de havde en vision.
Thomas Tellier, konst. ovl. Glostrup mente, at vi skal have en bevægelse nede fra og op og få
beskrevet formålet med BUP, som skal være toneangivende. Han underviser på I-kursus og sagde,
at læger mestrer alle områderne - medicin, social, terapeutisk.
Gabrielle Leth ovl Glostrup Foreslog, at vi skal have ensartet og landsdækkende
uddannelsesbeskrivelse. Vejlederne skal drive det frem og brænde for faget.
Tine Houmann udtrykte, at vi skal have fokus på bedsideundervisning og at vi selvfølgelig skal se
mange patienter.
Jens Buchhave sagde, at andre faggrupper, herunder specialpsykologerne markerer sig mere klart
end vi gør. Nu er der normeringer til specialpsykologer, men ikke til læger. Han nævnte i den
forbindelse, at der findes en rapport over, hvad specialpsykologer kan. Han nævnte, at der i
kommissoriet ikke er angivet, hvad de skal, men hvad de kan. De kan ikke mere end andre
autoriserede psykologer og at der ikke er den store forskel på specialister og specialpsykologer. Jens
udtrykte, at alle kan stille diagnoser, hvis man har kompetencerne til det. Det er derfor en
ledelsesmæssig opgave at uddelegere opgaverne i organisationen. Hvis afdelingens instruks har
beskrevet, at det skal igennem en speciallæge, skal der rettes ind efter det. Vi skal ikke lade os
skræmme eller bekymre.

Vibeke Høg Bille kommenterede, at det hos hende var umuligt at alle patienter bliver set af en
speciallæge. Hun mente ikke, at vi måtte underkende psykologerne, men give dem mere plads og
dele magten med dem i dette speciale.
Per Hove gav udtryk for, at vi skal bevare den faglige ledelse, og ikke dele med psykologerne. Vi
skal sidde for bordenden. I forhold til rekruttering til faget mente han, at forskning spiller en stor
rolle, og opfordrede til mere forskning, f.eks. i kombinationsstillinger.
Bernadette Buhl Nielsen udtrykker enighed i, at der skal være et samarbejde. Hun spørger ind til
Jens Buchhaves udtalelse om uddelegering af ledelse.
Thomas Tellier, konst. ovl. mente, at vi skal være påpasselige med vores retorik, i forhold til hvad
vi melder ud om samarbejdet. Fokus på tydelige faggrænser og godt samarbejde på tværs.
Anne Sofie, H-læge Risskov udtrykte, at hun gerne vil se patienter og at vi adskiller os fra
psykologerne, idet uddannelsen er tilrettelagt med kurser, vagter, uddannelse mv. og det derfor kan
det være svært at nå 7 patienter om dagen. Debatten i dag peger mere fremad.
Katrine Pagsberg, seniorforsker Region H havde en kommentar til den nye hjemmeside, som hun er
lidt tøvende over for. Hvordan skal vi bruge Twitter? Opfordrer til kursus eller debat herom.
Jens Buchhave besvarede Bernadettes spørgsmål om uddybning af uddelegering af ledelse. Han
sagde, at det er ledelsen, som afgør, hvem der har kompetencerne til opgaverne.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse
Linda fremlagde regnskabet. Den uafhængige revisor har konkluderet, at regnskabet er retvisende.
Kollegial revisor har godkendt uden anmærkninger. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.
Bestyrelsen opfordres til at overveje om positivt årsresultat kan anvendelse til f.eks. indlæg i
udvalgene.
4) Indkomne forslag. Det besluttes, at pkt. a+b+d samles i et punkt
a. BUP-DK i krise – skal vi fortsætte som selvstændigt videnskabeligt selskab?
b. Henvendelse fra Tine Houmann, Anne Katrine Pagsberg og Niels Bilenberg: Hvor skal vi hen
med selskabet? Eventuelle vedtægtsændringer
d. Ledige poster: hvordan rekrutterer vi til ledige poster?
Anne Marie Raaberg Christensen indledte diskussionen af ovenstående med, at vi har oplevet et
paradigmeskifte – og spørger om tiden er løbet fra os? BUP-DK blev stiftet for 15 år siden med det
formål at få senge til de unge.
To BUP-repræsentanter Mette Berg Christiansen og Astrid Tuborgh fra FYP fremlagde
udfordringer og visioner ifølge FYP. Fremkom med forskellige årsager til rekrutteringsproblemer.
DPS lavede i 2007 en rapport om, hvordan får man yngre læger ind i faget, f..eks. forsøge med et
obligatorisk ophold i specialet.

Herefter fulgte en livlig debat i hele salen: Er BUP-DK for lille som selvstændigt selskab? Vi skal
være langt mere synlige! Hvad er til størst gavn for patienterne?
Bekymring for specialet, hvis ikke vi fortsætter. En sammenlægning kunne ligeså vel være
pædiatrien som voksenpsykiatrien. Bekymring for at blive opslugt i voksenpsykiatrien. Hvordan
kan vi få fat i de medicinstuderende? Eksempler fra Odense. Kunne vi evt. holde årsmøder med
DPS? Hvordan får vi en større stemme i debatten? – samarbejde med patientforeninger.
Vision for BUP-DK er vigtig. Bestyrelsen skal være talerør for børne- og ungdomspsykiatrien og
den lægefaglige rolle.Vi skal sikre at I-lægerne melder sig ind med det samme og deltager i
årsmødet. Bestyrelsen har mange opgaver – en prioritering er vigtig, og ikke alt kan og skal gøres
lige godt. Skal vi fortsætte som selskab skal der mere engagement til. Den politiske administrative
stemme taler meget i dagligdagen og sådan er fremtiden – den faglige stemme skal tale den anden
vej. Formandsposten har ændret sig, og den er blevet meget mere udadgående end tidligere.
Selskabet skal lave en klar strategi for fremtiden. Kan vi med fordel lære af voksenpsykiatrien? Og
evt. have en fælles platform? BUP-DK er talerør for børn og unges vilkår. Opmærksomhed på at
anerkende dem, som tager nogle poster.
Der var efter generalforsamlingen mulighed for at byde ind på ledige poster ved at henvende sig til
bestyrelsen.
c. Kliniske retningslinjer – LKR og NKR. Kan der være faglige grunde for at beholde begge
retningslinjer?
Bestyrelsen orienterede om, at der er brug for repræsentanter til udarbejdelsen af retningslinjer for
depression. Der blev opfordret til at melde tilbage til bestyrelsen inden årsmødets afslutning.
e. Til diskussion: Mere medlemsinvolvering i bestyrelsens arbejdsopgaver.
Nina Tejs Jørring opfordrede til en formulering af et medlemskodeks for medlemmers medansvar
for udførelse af selskabets mange opgaver, og konkrete ideer til håndtering af opgavedeling. Mener
der skal være et kodeks for at nye skal meldes ind i selskabet og deltage i udvalgsarbejde.
Herudover en opfordring til regionerne om, at bakke op om alles deltagelse i årsmødet.
Hjemmesiden skal fremover støtte debatterne og der skal være ledelsesopbakning.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer
Anna Marie Raaberg Christensen – valgt som formand
Anne Heurlin – genvalgt
Linda Bramsen – ikke på valg
Susanne Iversen – ikke på valg
Hanne Børner – ikke på valg
Julia Bech-Azeddine – ikke på valg
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
Bestyrelsen foreslog, at revisionsfirmaet BDO fortsat vælges som revisor og Kim Birkedahl som
kollegial revisor. Generalforsamlingen godkendte indstillingerne.

7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år
P.t. er prisen 1.400 kr. for medlemskab af BUP-DK.
Prisen diskuteres på generalforsamlingen og det drøftes, hvorvidt man kan indføre differentieret
betaling. Det blev udtrykt ønske om at definere, hvad beløbet går til.
Bestyrelsen kommer med følgende forslag:
- Kontingentet for speciallæger stiger til 1.600 kr. mens uddannelseslæger kun betaler 800 kr. årligt.
Generalforsamlingen tilsluttede sig ovenstående.
8) Eventuelt
Videndeling:
Der fremkom en ide om, at bede speciallægerne lægge en artikel op på hjemmesiden hver måned til
nyttig videndeling.
Inspektorordning:
Martin Hansen Region M, Annette Taastrøm, Helga Ingstrup og Ulla Moslet, Region H har meldt
sig.
Ny H-kursusleder:
Gabriele Leth tilbød sig som ny Hovedkursusleder.

