Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 18. januar 2019 kl. 16.00 - 20.00

Sted:

Scandic Palace Hotel
Rådhuspladsen 57
København V

Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Julia Bech-Azeddine, Jesper
Pedersen og Anna Sofie Hansen.
Malene Louise Djurhuus som vores presserådgiver og Lene som sekretær.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt. Punkt 4 og 8 prioriteres først.

2.

Godkendelse af referat d. 16.11.18

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om møde i Danske Regioner vedr. multidisciplinær
kvalitetsforum.
Anna Sofie Hansen orienterede om sidste nyt fra FYP.

4.

Årsmøde – planlægning, herunder årsregnskab og budget 2019 samt planlægning af

bestyrelsesmødet den 6. marts 2019
Bestyrelsen planlagde de sidste detaljer til Årsmødet og opgaver blev uddelegeret til de enkelte medlemmer.
Ledig I-hovedkursusleder samt UEMS speciallæge repræsentant søges under ledige poster på hjemmesiden.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde onsdag d. 6. marts på Nyborg Strand med start kl. 17.00. Kassereren
har kontakt til revisor ift. årsregnskab og budget for 2019.

5.

Økonomi og nyt fra kassereren

Kassereren Anna Sofie Hansen orienterede om status på økonomien for BUP-DK. Kollegial revisor er
ligeledes orienteret om processen.

6.

Databehandleraftale – GDPR

Webansvarlig Signe Wentzel orienterede om, at der skal sendes brev ud til alle medlemmer for indhentning
af samtykke. Malene Djurhuus vil fortsat undersøge nærmere ved kontakt til advokat. Efter denne afklaring
besluttes det, hvilken løsning vi køber hos Tangora.

7.

Hjemmesiden – indhold

Bestyrelsen drøftede, hjemmesiden generelt og spørgsmålet om, hvad der kan ligge under ”Nyheder” på
siden. Det var enighed om, at ”Nyheder” er det, som kommer fra bestyrelsen. En opdatering af hjemmesiden
ift. layout blev drøftet. Såfremt hjemmesiden skal ændres betyder det en udgift for selskabet. Det blev
besluttet at tage en videre drøftelse herom, når den nye bestyrelse er blevet valgt.

8.

Behandleransvar

Bestyrelsen drøftede det forestående arbejde med at få definere behandlingsansvar i psykiatrien. Der er
enighed om, at der bør tages specielle hensyn til det børne- og ungdomspsykiatriske område.

9.

Fysiske rammer – er det et BUP-DK anliggende?

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt vi skulle udtale os om fysiske rammer på de børne- og ungdomspsykiatriske
afdelinger? Kan vi komme med anbefalinger? Det blev besluttet, at såfremt det går ud over fagligheden kan
vi komme med indsigelser. Herudover kan selskabet komme med ideer udfra generel viden om
hensigtsmæssige behandlingsmiljøer.

10.

Tvangstal

Punktet var en videreførelse fra tidligere bestyrelsesmøde, men er ikke længere relevant.

11.

Eventuelt

Nationale kliniske retningslinjer:
Prioriteringen af nye NKR blev drøftet. BUP-DK ønsker at lave en prioriteret liste til SST og Anne Marie
Raaberg Christensen vil indstille til, at der bliver prioritet udarbejdelse af:
- Autisme
- Udredning Personlighedsforstyrrelser
- behandling af Affektive lidelser og skizofreni

