Indkaldelse til generalforsamling i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i
Danmark (BUP-DK)
Der afholdtes ordinær generalforsamling torsdag den 2. februar 2017 kl. 16.00 på Comwell
Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.
Referent: Lene Lundkvist. Hele bestyrelsen var til stede.
Dagsorden Generalforsamling
1) Valg af dirigent.
Uwe Klahn blev valgt som dirigent. Han fastslog, at generalforsamlingen er lovligt varslet og
rettigdigt indkaldt.
2) Beretning v/formand Anne Marie Råberg Christensen.
Anne Marie Råberg Christensen gennemgik årsberetningen. Der blev henvist til den skriftlige
årsberetning på BUP-DK’s hjemmeside. Bestyrelsens fokus det sidste år har været en profiliering af
børne- og ungdomspsykiatrien på den politiske bane og vi har mødt interesse på vores vej.
Anne Marie orienterede om at den nyligt udnævnte æresmedlem professor Hans Christoph
Steinhausen. Ifølge vedtægterne skulle denne udnævnelse ske på generalforsamlingen og det
beklages derfor, at dette ikke er sket.
Takker bestyrelsen for indsatsen og et godt samarbejde.
Kommentarer og spørgsmål til bestyrelsen:
Thorsten Schumann, ovl. Åbenrå bemærkede, at bestyrelsen er blevet langt mere synlig siden sidste
årsmøde.
Kerstin Plessen, ovl. Region H fremkom med en kommentar om uddannelsesstillingen som
postgraduat lektor ikke kan besættes. Opfordrer til at gøre reklame og bad bestyrelsen om at tale
med de kliniske ledelser. Der skal være åbenhed for at give tid og plads.
Per Hove, professor Århus fulgte op på Kerstins kommentar og orienterede om, at netop dette er på
som et punkt på årsmødets dag 2.
Gitte Dehlholm, ovl. Odense udtrykte begejstring over indslagene på årsmødets faglige del og
dejligt at mange udefra har haft interesse for at deltage med indslag. Fortalte at man i Odense har
gode erfaringer med at ansætte medicinstuderende fra 9.-10. semester, som er gået i dagvagt. Disse
studerende ser sig selv i vores speciale. Gitte spørger desuden ind til inspektorordningen.
Marie Boysen, H2 læge i Region H foreslog, at der kan laves reklame for specialet via Facebook og
brande sig på at være et speciale, hvor man f.eks. kan være deltidsstuderende i H-forløb.
Hanne Børner kommenterede på, at det skal kendskabet til specialet skal udbredes. Bestyrelsen
tager det til efterretning.

Per Hove fulgte op med at udtrykte behov for at få tydeliggjort vores speciale, som et selvstændigt
speciale. Vi skal have en ny italesætning, således at dårlig omtale i voksenpsykiatrien ikke
automatisk inkluderer børne- og ungdomspsykiatrien.
Linda Bramsen, ovl. Herning bemærkede, at voksenpsykiatrien som en selvfølge repræsenterer
børne- og ungdomspsykiatrien.
Nanna ??? fortalte om sit fokuserede ophold i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor hun var utryg
ved at skulle være i psykiatrien.
Ida Ingeholm, I-læge Bispebjerg kunne modsat fortælle om et inspirende ophold i Hillerød, hvor
hun følgte der blev taget godt imod studerende og I-læger.
Susanne Iversen, ovl. Ålborg orienterede om, at de har ansat medicinstuderende til at lave
somatiske undersøgelser. Det er en god måde at brande specialet på og sikre rekruttering.
Erik Døssing, Glostrup udtrykte, at det i orden at stjæle folk fra andre specialer.
Nina Tejs Jørring, ovl. Region H orienterede om, at hun underviser i psykoterapi på både H og Ikurser og ofte hører om de yngre lægers overvejelser om at stoppe grundet specialets dårlige
arbejdsmiljø og for høj produktion. Fortalte i den forbindelse, at hun som UEMS repræsentant hører
at andre lande står med samme problem. Spørger til, om selskabet være aktive ift. opbakning, god
oplæring og fastholdelse.
Uwe Klahn, klinikchef Region H opsummerede de gode input og takkede bestyrelsen for det store
arbejde.
Årsberetninger fra underudvalg:
FYP – repræsenteres ved næstformand Erik Døssing og bestyrelsesmedlem Anna Sofie Hansen,
som henviste til årsberetnigen, som kan findes på BUP-DK’s hjemmesiden. Udtrykker det er
positivt, at BUP-DK har været så synlige det sidste år. Havde ønske om at temaet for årsmødet
næste år må være emner, hvor drift og produktion ikke fylder så meget. Orienterer om, at der i aften
bliver præmieret en speciallæge, som har gjort en særlig indsats i forhold til specialets uddannelse
og oplyser, at det er muligt at søge FYP om midler til sociale arrangementer. FYP henviser til deres
nye hjemmeside og opfordrede alle til at engagere sig i hverdagen og ikke kun til årsmødet.
Thorsten Schumann spurgte indtil repræsentanterne for FYP, hvor de ikke i stedet for ville bruge
deres tid på BUP-DK. De udtrykker begge to, at det er vigtigt at være med i FYP pga. de mange
snitflader med voksenpsykiatrien. Endvidere er der fælles grunduddannelse i psykoterapi.
Nanna ??? mente modsat, at det kan være svært at finde det lægelige perspektiv i vores fag og at
vores snitflade er mindst lige så stor med pædiatrien. Ift. rekruttering kunne lægerollen blive mere
synlig med pædiatrien. Hanne Børner giver opbakning til ikke at være for tæt på voksenpsykiatrien
og Anne Marie mener, at vi må have et trekløver.

FYP og BUP har meget forskellige roller. Der er mere fokus på uddannelse i FYP.
Kerstin Plessen udtrykte, at det er vigtigt med diskussionen og finder samarbejdet med
voksenpsykiatrien vigtig.
Psykoterapiudvalget – Peter Ramsing henviste til den skriftlige årsberetning på hjemmesiden.
Derudover udtrykte han håb om støtte fra selskabet i år igen til temadag i psykoterapi. Peter
henviser til opmærksomhed på en ændringen i psykoterapibetænkningen vedr. gruppesupervison.
Uwe Klahn udtrykte i den forbindelse, at de krav som stilles har svære vilkår.
Diagnoseudvalget - Niels Bilenberg og henviser til den skriftlige årsberetning. Udvalget har nu
ventet i 3 år på ICD-11, og forventes at udkomme i 2017. Men det er stadig usikkert.
VIU – repræsenteres ved formand Marianne Gürtler og Ulla Brit Pedersen og henviser til den
skriftlige årsberetning. Udvalget står for målbeskrivelsen, kontakt til SST og for grunduddannelsen i
psykoterapi. Har desuden en rolle ift. at planlægge I og H-kurserne og er repræsenteret ved
ansættelse af kursister til H-stillinger. Orienterede om bekymringsskrivelse fra de yngre læger, som
er vendt med bestyrelsen. I-læger er faldet fra pga. for mange vagter og for stort ansvar. Der
arbejdes nu på at få lavet gode rammer for uddannelsen fremadrettet.
Kommentar fra I-læge, som gav udtryk for, at der er stor forskel på, hvad der kan bevilges af
uddannelse i de forskellige regioner. Savner fælles retningslinjer.
Gabriele Leth, ovl. Region H er for nylig blevet valgt som H-kursusleder. Orienterede om at
godkendelsen af specialæger nu sker ved Styrelsen for Patientsikkerhed, som er en anelse
skrappere. Gabriele opfordrede til at tage kontakt til hende efter generalforsamlingen ved behov
herfor.
Nina Tejs Jørring repræsentant for UEMS og repræsenterer BUP-DK. Orienterede om UEMS
drøftelser vedr. en fælles europæisk eksamen. Lægeforeningen har udtrykt, at det er en dårlig ide,
idet vi har travlt med andre ting. Henviser til rejsebrev på hjemmesiden.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Linda fremlagde regnskabet for 2016.
Bemærkning:
Vedr. tab af udlån til SAC (Scandinavian ADHD Consortium) på 50.000 kr. vil Per Hove
fremsende noget skriftligt på forløbet, som forklarer gælden.
Kollegial revisor er Kim Birkedal besvarede spørgmålet omkring, hvorfor der ikke er fremlagt
budget – dette kræves ikke ift. vedtægterne. Dette kræver en vedtægtsændring.
4) Indkomne forslag.
Skal Bup-dk være på Folkemødet? Diskussion.

Generalforsamlingen tilslutter sig, at BUP-DK repræsenterer og profilierer selskabet ved
Folkemødet 2017.
Danske Regioners opfordring til projekt under satspuljemidler. Diskussion.
Bent Hansen Danske Regioner ønsker eksempler på de tværsektorielle samarbejder. Bestyrelsen
efterlyste repræsentanter til en arbejdsgruppe for udarbejdelse af eksempler. Det er kommunerne
som skal søge til sundhedsdelen
Thorsten Schumann orienterede om at ledende ovl. Klaus Müller-Nielsen kunne være interesseret i
deltagelse og ligeledes gav ledende overlæge Jesper Pedersen udtryk for interesse hertil – der
opfordres til at lave en mailgruppe.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Anna Marie Raaberg Christensen
Anne Heurlin
Linda Bramsen
Susanne Iversen
Hanne Børner
Julia Bech-Azeddine

– ikke på valg
– ikke på valg
– genopstiller ikke
– genopstiller ikke
– på valg, genopstiller
– på valg, genopstiller

Hanne Børner og Julia Bech-Azeddine blev genvalgt.
Afdelingslæge Signe Ventzel fra Region Nord og ledende overlæge Jesper Pedersen fra Region
Sjælland stillede op og blev valgt til bestyrelsen.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
Revisionsfirmaet BDO blev genvalgt.
Kollegial revisor Kim Birkedal blev genvalgt.
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Sidste år blev det på generalforsamlingen besluttet, at kontingentet kontingentet for speciallæger
stiger til 1.600 kr. mens uddannelseslæger kun betaler 800 kr. årligt. Denne differentiering har imidlertid
vist sig at være svær at administrere. Bestyrelsen foreslår derfor, at alle betaler samme beløb og lægger
op til et kontingent på 1.500 kr. Det skal understreges, at medlemskab af BUP-DK også inkluderer
medlemskab af FYP.
Generalforsamlingen besluttede at ændre den differentierede betaling og besluttede at kontingentet
koster 1.500 kr. årligt og det første år som medlem er gratis. Beslutningen gældende fra d.d.
8) Eventuelt.
Nina Tejs Jørring spurgt ind til fællesmøde for FYP’ere og voksenpsykiatrien.
Jens Buchhave spurgte ind til bestyrelsens overvejelser til det faglige indhold til næste år. Jens
foreslog at invitere DPS med til årsmødet næste år. Anne Marie Råberg Christensen svarede, at
ICD-11 kunne være emne til næste år og kvitterede for den gode ide med fælles møde.

Jan Jørgensen foreslog, at vi afholdt fælles årsmøde og generalforsamling med DPBO. Bestyrelsen
vil drøfte dette videre på bestyrelsesmøde.
Der blev udtrykt ønske om drøftelse af behandlingen set yngre lægers øjne og erfarnes øjne og tage
en fælles faglig diskussion og drøftelse af, hvad vi mener med faglig kvalitet.
Region Sjælland forventer at stå for et af oplæggene til årsmødet i 2018.
Bestyrelsen forventer at afholde årsmødet i marts måned 2018.

