Nyhedsbrev Sommer 2016
Hej alle !
Lidt orientering om bestyrelsens arbejde her i foråret. Der er, som I også kan se af referaterne på
hjemmesiden, sket rigtig meget. Vores store succes var konferencen om 'Den Danske Model' på
Christiansborg, hvor Jane Heitmann fra Venstre havde inviteret til konference i den historiske Fællessal, og
hvor der var oplæg fra både politikere, økonomer og forskere. Billeder kan ses på Twitter: BUP-dk og slides
fra oplæg kan nu findes her på hjemmesiden.
Vi har haft lange besværlige forhandlinger med Tangora om at få hjemmesiden opgraderet og gjort mere
spændende - Julia Bech-Azeddine og Anne Heurlin er efterhånden ved at få styr på den, så snart sker der
noget!
Julia er også vores medlem af 'En af Os' kampagne styregruppen - samt sammen med Elisabeth Zambach og
Nina Jørring Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til
udarbejdelse af nationale kliniske retningslinier for angst. Ulla Moslet og Kristian Rokkedal sidder i den
tilsvarende for anoreksi.
Hanne Børner har været til møde i Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg, hvor det vist mest er drabene på
psykiatriske bosteder, der fyldte.
Det gør de også i den nye Psykiatri Alliance, som er et netværk af 31 organisationer med psykiatrisk
interesse, der sammen forsøger at fremme det politiske fokus på psykiatrien. Møderne er præget af de
mange forskellige interesseorganisationer, der forsøger at tale samme sprog, men der en god stemning og
energi.
Selv sidder jeg i lægeforeningens psykiatrigruppe, hvor vi drøfter psykiatriplanens effekt - eller mangel på
samme - og arbejder med indspark til 'Det Nære Sundhedsvæsen'. Pia Jeppesen har udarbejdet BUC-oplæg
hertil.
I maj var jeg et smut i Budapest til europæisk ESCAP bestyrelsesmøde. ESCAP arbejder på at samle de
forskellige kliniske retningslinier fra de forskellige medlemslande, at støtte forskningen og forberede den
næste Internationale kongres, der bliver i Geneve i juli 2017. For jer, der ikke er vant til kongresser - skynd
jer at tale med vejleder herom!
Linda Hardisty Bramsens store udfordring lige nu er kontingentet. På sidste generalforsamling blev det
besluttet at uddannelses læger kunne blive selskabs medlemmer til halv pris. Det har desværre ikke
medført, at de er styrtet til, og tilmed har en del færdige specialister kun fået regning med rabat, fordi de
ikke har opdateres deres data i DADL. En opfordring til jer om at gå ind på
http://www.laeger.dk/portal/page/portal/LAEGERDK/Laegerdk Vi sender ny regning på det resterende
beløb.
Ha' en God Sommer!

Mange hilsener Anne Marie Råberg Christensen, formand

