Referat
Møde:
Tidspunkt:
Sted:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Onsdag d. 30. november 2011 kl. 10.00 – 15.00
BUC Risskov

Deltagere: Jan Jørgensen, Meta Jørgensen, Uwe Klahn, Bodil Lyng-Rasmussen, Anne Torgny Andersen og
Afbud: Anne-Rose Wang, Eva Christiansen (DPBO)
Referent: Bodil Lyng-Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelser punkt 8-10. Evt.: FYP
2. Godkendelse af referat fra ekstraordinært bestyrelsesmøde 14.11.2011
Udsat. JJ udsender referat for godkendelse per mail.
3. Orientering
a) Revideret vejledning fra SST om psykofarmakologisk behandling af børn og unge: ATA og
JJ deltog i mødet i SST. Vi afventer nyt udkast fra SST. Det er via bestyrelsen indhentet
kommentarer på vejledningen fra sagkyndige i BUP.
b) Udkast til ny vejledning om registrering af tvang er modtaget fra SST i høringsrunde. Der
bør være et selvstendigt skema for tvangsbehandling af unge under 18 år. Vi kommenterer med
at børn er børn og at det bør fremgå. JJ laver høringssvar der kommer til høring i bestyrelsen.
Endeligt høringssvar lægges på bupnet.dk
4. Årsmøde 2012
Drøftes. Årsmødet holdes 8-9 marts 2012. Der er indkaldt til GF per mail. Deadline for
tilmelding og betaling 1.2.2012. Deltagerbetaling reguleres efter prisstigning. BLR ansøger LVS
om tilskud til forelæser. UK laver aftale med musik. Der bliver 2 ledige pladser i bestyrelsen.
Mulige kandidater til bestyrelsen/næstformand drøftes. JJ tager kontakt.
5. BupBasen
JJ deltog i møde med sekretariatet for regionernes kliniske databaser. NIP skizofreni børn og
unge er sikret ved at Peter Jantzen ansøger. Det arbejdes videre med ADHD database der skal
etableres. Referatet fra mødet drøftes. JJ sender kommentarer til referatet.
6. Opfølgningsgruppen
Der ønskes en fremadrettet plan for opfølgningsgruppen. Kvaliteten af rapporten 2007-10
drøftes. MJ udarbejder kommentar til SST.

7. Bestyrelsesmøde januar 2012
Flyttes til 25/1 2011 kl. 11-16 Bispebjerg Hospital
8. Møde i SST om ADHD
ATA deltager. Det forventes at bl.a. Shared care-modeller drøftes.
9. Nyhedsbrev
Efter artikel i Ugeskrift for Læger har bestyrelsesmedlemmer ønsket uddybning og
omformulering af nogle af de temaer der blev drøftet i artiklen. Udkast til nyhedsbrev vil blive
fremsendt til bestyrelsen til kommentarer. (JJ).
10. Forretningsorden
Udsat til næste møde.
11. Evt.
FYP overførsel til FYP drøftes. UK/JJ tager kontakt til formanden.
Næste møde: 25/1 2011 kl. 11-16 Bispebjerg Hospital

