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

Bestyrelsesmøde d. 14.1.09.
Restaurant Zeleste, København.

Til stede:
Hanne Børner (HB), Jan Jørgensen (JJ), Uwe Klahn (UK), Tine Houmann (TH) og Anne-Rose
Wang (AW).
Afbud: Anne Grønfeldt (AG)
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Godkendt med enkelte rettelser:
Se vedhæftede korrigerede kopi, der skal lægges på hjemmesiden.
2. Planlægning af dagsorden:
Punkterne 5-7 tilføjes.
3. Orientering fra formanden:
• Sundhedsstyrelsens Rådgivningsgruppe for Psykiatri (20 medlemmer – heraf en fra BUPDK) HB har anmodet om, at BUP-DK fremover får to repræsentanter i rådgivningsgruppen.
Aktuelt drøftes den nationale strategiplan, stigmatisering og ansvar.
• JJ deltager i det afsluttende møde i marts 2009.
• Møde med DPBO – kort orientering.
• Overlæge Anne Mette Skovgaard, BUC-Glostrup har taget imod tilbudet om at repræsentere
BUP-DK i bestyrelsen for Hermansens Mindelegat.
• BUP-DK har fået mange positive tilkendegivelser i forbindelse med Danske Regioners og
BUP-DK´s konference om børne-og ungdomspsykiatri. HB´s tale er lagt på BUP-DK´s
hjemmeside.
4. Årsmøde 2009:
Den praktiske tilrettelæggelse og ideer til formandens beretning drøftes.
HB opfordrer de ledende overlæger til at reklamere for årsmødet og annoncere præmie til det
center/den afdeling, der bringer aftenens mest festlige indslag.. HB kontakter de 4
forskningsansvarlige overlæger vedr. forskningsprogrammet. JJ holder festtalen.
En psykolog har ønsket at høre foredrag – HB svarer denne. To med.studerende ønsker gratis
deltagelse i det faglige arrangement – UK svarer. Fristen for tilmelding udsættes.
5. Psykologuddannelsen:
HB og UK går til møde med arbejdsgruppen i Danske Regioner vedr. specialistuddannelse for
psykologer d. 23.1.09. Bestyrelsens holdninger er uændrede.
6. Udrednings-og behandlingsretten:
Systemet er presset – der stilles krav om effektivisering fra arbejdsgiverne, og vi stiller krav til os
selv. Det er indtil videre ikke realistisk, at det offentlige kan opfylde lovens tidsfrister. Bestyrelsen
nærer bekymring i relation til faldende faglig kvalitet og dårligere sammenhæng i patientforløb på
tværs af sektorer. Der er indtil videre kun et meget lille volumen i det private område. Ordningen
medfører et betydeligt ressourceforbrug i relation til administration.

7. Tillidsposter
Der er brug for opdatering af liste over, hvem der repræsenterer BUP-DK i eksterne sammenhænge.
I forbindelse med formandsskiftet skal formandens tillidsposter også opgøres. HB sørger for dette.
8. Møde med kommunelæger:
Der aftales konkret dato.
9. BUP-Basens fremtidige drift:
Økonomisk tilskud bortfalder. Punktet skal drøftes på årsmødet. Bestyrelsens holdning er, at det
falder uden for BUP-DK´s område at yde tilskud til drift af en kvalitetsdatabase.
Næste møde:
4.3.09 kl. 17
Referent:
Anne-Rose Wang.

