Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt: Onsdag d. 20/11 2013 kl. 11.00-16.00
Sted: Privat hos Susanne Iversen
Hostrupkrogen 42
9500 Hobro
Deltagere: Allan Hvolby, Anne Torgny Andersen, Linda Bramsen og Susanne Iversen
Afbud: Jan Kristensen, Ingrid Sindø, Eva Christiansen
Referent: Susanne Iversen
1. Dagsorden godkendes. Der tilføjes punkt 9: Årsmødet.
2. Godkendelse af referat d. 9/10 2013.
3. Meddelelser fra formanden:
a. Møde i Børns Vilkår. AH har været til møde i Børns Vilkår, hvor han er blevet
præsenteret for en rapport som er blevet skrevet på baggrund af interviews med børn
og unge omkring deres oplevelse af at være indlagt i BUP regi. Rapporten omhandler
blandt andet børn og unges erfaringer og tanker omkring tvangssituationer. Børns
Vilkår vil på baggrund af rapporten indsende input til psykiatriplanen.
b. Foretræde i folketingets sundhedsudvalg. Emnerne der blev berørt var hhv.
høringen i folketingets sundhedsudvalg i foråret om ADHD og psykiatriplanen. Der er
efterfølgende stillet forslag om ny høring vedr. ADHD.
AH fremførte BUP´s ønsker i forhold til psykiatriplanen.
c. Debatmøde om modediagnoser/ADHD. Overskriften var økonomiske omkostninger
ved ADHD med fokus på samfundsøkonomiske fordele og ulemper ved diagnostik og
behandling af ADHD. I mødet deltog AH, flere politikere, en repræsentant fra SST
samt repræsentanter fra både BUP og DPS.
d. Udpegning til referencegruppe vedr. EU-projekt omkring forebyggelse og
behandling af selvmordstanker og depression. Der er nedsat en arbejdsgruppe og BUP
er blevet bedt om at udpege en kandidat til Følgegruppen. Vi har peget på Lisbeth
Hagenbøl, som har sagt ja til opgaven.
e. Møde Danske Regioner vedr. Behandlingspakker. ATA og EC deltog og kom med
kommentarer og input.
4. Kontakt til pressen. AH har taget kontakt til journalist Birgitte Erhard, der i
forvejen har et samarbejde med DPS og som følge heraf har et forhåndskendskab til
psykiatrien. Der synes at være basis for et fremtidigt frugtbart samarbejde.
AH har i uge 47 fået udgivet en artikel i ugeskrift for læger med overskriften: ”For
mange børn tabes i psykiatrien”. Sigtet for artiklen har været at skærpe
opmærksomheden på de udsatte (gråzone) børn, som henvises til BUP og som ikke
nødvendigvis er BUP´s målgruppe i kraft af at de præsenterer såkaldt ”lettere
vanskeligheder”. Nogle af disse børn vil, såfremt de ikke støttes psykosocialt i deres

nærmiljø, udvikle psykopatologi i en grad, så det på sigt bliver en BUP opgave. Dette
finder vi i BUP uhensigtsmæssigt.
5. ECNP Scool of Child and Adolescent Neuropsychiatri: BUP kan udpege en
deltager til ECNP seminar. Vi videresender invitationen til professorerne med henblik
på at udpege en YL (I- eller H-læge). Herefter vil BUP endelig udvælge en deltager
ved lodtrækning.
6. Videreuddannelsesudvalget: Målbeskrivelsen for psykoterapi er godkendt.
Målbeskrivelsen skal indsendes til SST, som vil lave en E- logbog inden d. 1/10 2014.
Videreuddannelsesudvalget har udtrykt ønske om at få en halv times taletid i
forbindelse med årsmødet til at fremlægge den nye målbeskrivelse. Dette kommer på
som punkt ved generalforsamlingen under oplæg fra udvalg.
7. SST Høring vedr. sundhedsaftaler: BUP er ikke høringspart. Udkastet ser
umiddelbart fornuftigt ud i forhold til at skabe sammenhæng for patienter mellem
primær og sekundær sektor og på tværs af kommuner og regioner. Vi kan være
bekymrede for, om der tilføres ressourcer til at realisere visionerne om ”lighed i
sundhed”. BUP indsender høringssvar.
8. Evt. Næste mødedato drøftes. Det vurderes vigtigt at alle fra bestyrelsen deltager så
vi kan drøfte årsmødet samt BUP bestyrelsens fremtidige sammensætning. Forslag
om at hver region stiller med en kandidat.
Nyt opslag på BUP´s hjemmeside om ledig stilling som seniorinspektor, da Jan
Jørgensen har opsagt sin stilling.
Medicintilsynsnævnet har lavet revurdering af tilskudsstatus for antipsykotiske
lægemidler. ATA undersøger, hvem der i selskabet har kommentarer til et høringssvar
og hvem der er høringspart.
9. Vedr. årsmødet: Tilmelding og betaling til kassér JK, som fastsætter prisen pr.
deltager. Vi forventer at prisen bliver den samme som sidste år, da vi i indeværende år
har brugt flere midler på journalistopgaver.
Underholdning: Et ”allround band”; Der foreslås et lokalt band fra Fyn. JK bedes
undersøge, hvilket budget vi har til underholdning. LB forsøger at finde et band.
Generalforsamling: Lene indkalder skriftligt 3 mdr. før via hjemmesiden og mail til
tilmeldte medlemmer. Dagsorden skal foreligger 3 uger før GF.

