Børne-og ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)

Bestyrelsesmøde d. 2.4.08.
BUP-Center Glostrup.

Til stede:
Hanne Børner (HB), Uwe Klahn (UK), Tine Houmann (TH), Anne Grønfeldt (AG), Anne-Rose
Wang (AW).
Afbud: Jan Jørgensen
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde d. 5.3.08.
Er endnu ikke udarbejdet – godkendelse udsættes til næste møde.
Referat fra mødet d. 1.2.08 er godkendt, men endnu ikke lagt på nettet. AW undersøger baggrunden
og sørger for, at det sker.
2. Konstituering og evaluering af årsmødet:
Bestyrelsen konstituerer sig med uændrede opgaver. Dog skifter referentopgaven fra AW til AG
fra næste møde. Alle bestyrelsesmedlemmer skal hurtigst muligt indsende portrætfotos til Sille.
Der er modtaget mange positive tilbagemeldinger vedr. årsmødets faglige indhold, rammer og
sociale program.
Fremmødet var beskedent, selv om placeringen af årsmødet efter drøftelse på sidste
generalforsamling var flyttet til Fyn. Der var ca. 60 deltagere – de fleste fra København. Selskabet
fik på den baggrund ukonstruktive ekstra udgifter, da der var forhåndsreserveret 100 værelser.
Årsmødets faglige program blev annonceret for sent. Desuden var der et konkurrerende fagligt
arrangement for børne-og ungdomspsykiatere i Odense og stop for bevilling af økonomisk støtte for
ungdomspsykiatere fra Århus.
Udgift til årsmødet: 140.000 kr.
Næste årsmøde afholdes d. 12-13.3.09 på Nyborg Strand. JJ reserverer lokaler snarest og herefter
annonceres datoen på hjemmesiden. Fagligt indhold drøftes på næste bestyrelsesmøde. Alle drøfter
forinden gode idéer i eget bagland.
4. Orientering
Basisteam. AW har udarbejdet udkast til besvarelse. Dette drøftes og udbygges.
Ledige udvalgsposter m.m.: Ingrid Sindø og Anne Heurlin indstilles til Patientklagenævnet. MW
til den faglige baggrundsgruppe vedr. BUP-basen.
Der mangler inspektor i Region Nord.
Jens Buchhave oplyste på generalforsamlingen, at han trækker sig som formand for BUP-basen.
5. Ansættelsesrunder for H-læger:
Bestyrelsen lægger vægt på, at der lægges en fælles linie for bedømmelse på tværs af de 3
uddannelsesregioner. På den baggrund anbefales samtaler med lille gruppe repræsentanter fra alle
regioner. HB melder tilbage.

6. Arbejdsgrupper vedr. specialefunktioner og akut psykiatri (SST).
Sundhedsstyrelsen opretter ovenstående arbejdsgrupper. Der ønskes repræsentation fra BUP-DK og
Danske Regioner (incl. en repræsentant fra hver region.)
Til arbejdsgruppen vedr. specialeplanlægning (3 pladser) indstiller bestyrelsen formanden HB og
professor Per Hove Thomsen (ved forfald: Professor Niels Bilenberg). Som sidste repræsentant
indstilles i prioriteret rækkefølge (af hensyn til geografien): JJ eller AW. Endelig beslutning
afhænger af, om JJ repræsenterer Danske Regioner for Region Syd og dermed under alle
omstændigheder kommer med i arbejdsgruppen. I Region Hovedstaden er det UK, der er regional
repræsentant. Første møde er 23.4.08 kl. 14-17.
Til arbejdsgruppen vedr. akut psykiatri (1 plads) indstiller bestyrelsen i prioriteret rækkefølge
Georg Gouliaev og Anne Marie Christensen.
Vedr. specialefunktioner:
En helt indledende drøftelse viser, at der i bestyrelsen er enighed om at prioritere komplicerede
tilfælde indenfor følgende grupper som højt specialiserede funktioner:
Spiseforstyrrelser, Psykoser og Retspsykiatri.
Forhold vedr. komplicerede tilfælde indenfor følgende skal drøftes nærmere: spædbarnspsykiatri,
svær mental retardation, angst/OCD.
7. Akut psykiatri – udkast til rapport fra Danske Regioner.
HB ridser baggrunden op. JJ og hun var i anledning af konkret sag inviteret til møde med Bent
Hansen, der ønskede en drøftelse. Efterfølgende har HB og JJ været til endnu et møde, og Danske
Regioner har på baggrund af dette lavet et notat, som er udsendt i udkast til bestyrelsen.
Udkastet er ”tyndt”, og der er en række faglige indsigelser/kommentarer til det. HB viderebringer
disse.
Det er bestyrelsens opfattelse, at det set fra et fagligt synspunkt ikke er hensigtsmæssigt, at der
udgives konkurrerende rapporter om forskellige aspekter af børne-og ungdomspsykiatrien fra
henholdsvis Sundhedsstyrelsen og Danske Regioner.
Dette vil dels udløse risiko for uklarhed i den faglige planlægning, dels medføre et stort arbejde fra
de forholdsvis få faglige repræsentanter for børne-og ungdomspsykiatrien.
8. Selskabsmøder.
BUP-Base d. 8.5.08. Niels Bilenberg og Torben Isager er tovholdere. HB sørger for, at program
lægges på nettet snarest.
Vedr. kommende selskabsmøder efterlyses gode idéer pr. mail.
Hovedkursusleder Anne Marie Christensen opfordres til at kontakte det aktuelle kursushold med
henblik på at genoptage den gamle tradition med, at alle kursushold sørger for det faglige indhold
på et selskabsmøde ved afslutningen på kursusrækken. Mødet placeres i oktober. AW orienterer
AMC.
Næste møder:
2.6.08 kl. 10.30 – 13.30 Glostrup (OBS stedet ændret pr. mail fra Bispebjerg til Glostrup)
4.9.08 kl. 12.30-15.30 Glostrup
4.11.08 kl. 12.30-15.30 Bispebjerg
Referent.
Anne-Rose Wang.

