Dagsorden
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Onsdag d. 28. august 2013 kl. 11.00 – 16.00

Sted:

Børne- og ungdomspsykiatrisk Center
Nordre Ringvej 99
2600 Glostrup

Deltagere:

Allan Hvolby, Anne Torgny Andersen, Linda Bramsen, Eva Christiansen, Ingrid Sindø, Jan Kristensen
og Susanne Iversen.

Referent:

Ingrid Sindø

1.

Dagsorden godkendes

2.

Godkendelse af referat 03.06.13

3.

Meddelelser fra formanden:

a. Kommisorium for ADHD databasen er stadig under udarbejdelse. Der er møde d. 1 okt. i
databasegruppen mhp. evaluering af det 1. halve år. Det er vigtigt at fange evt.
opstartsproblemer hurtigt. Anbefalinger til de enkelte afsnit om hvordan høj grad af
indberetning sikres, skal drøftes.

b. Jens Buchhave har givet tilsagn om at stå for det faglige program til årsmøde 2014. Det
tilstræbes at der snarest kommer et såvel foreløbigt og endeligt program så det kan lægge på
hjemmesiden for at få god tilmelding.

c. Følgegruppe i børnerådet er blevet præsenteret for resultaterne fra en undersøgelse, iværksat af
Børnerådet, af brugertilfredshed hos indlagte unge. Her peger de foreløbige resultater på en
rimelig tilfredshed. Rapport følger. Næste møde er i november.

d. AH har deltaget i møde hos SST, hvor det blev drøftet hvorvidt der er behov for kliniske
retningslinjer for udredning og behandling af børn og unge med erhvervet hjerneskade og
psykiatrisk komorbiditet. Der er behov for en litteratursøgning mht. evidens på området
erhvervet hjerneskade og psykiatrisk komorbiditet hos børn og unge. Det vurderes at der er

behov for at få afklaret, hvornår der er et henvisningbehov til børne- og ungdomspsykiatrien fra
pædiatrien.

e. AH har netop rykket for at få foretræde for folketingets forebyggelses- og sundhedsudvalg mht.
at kunne bidrage med kommentarer fra BUP-dk til ADHD debatten.

f. BUP-dk er blevet inviteret til et debatpanel-møde vedr. økonomi i psykiatrien, finansieret og
arrangeret af Eli Lilly. AH deltager i panelet.

g. Supervisorgodkendelse skal varetages af psykoterapiudvalget og anmodninger om dette stilet til
BUP-dk videresendes hertil.

h. Stillingesopslag som formand for VIU slåes op på hjemmesiden og sendes ud til centercheferne.
4.

EC og AH har været til møde i Lægeforeningens psykiatriudvalg og drøftet et foreløbigt udkast til
rapport fra Regeringens psykiatriudvalg. Udkastet drøftes af bestyrelsen og der er enighed om at der
mangler et generelt fokus i rapporten på hele det lægelige område og det er ikke klart at børne- og
ungdomspsykiatrien er et selvstændigt speciale. "Forældre" og "søskende" har ingen plads i
rapporten, der tales kun om "pårørende". Begrebet inklusion fylder meget i rapporten og det er
hyppigt uklart, hvad det dækker over og der er ikke anvist nogen evalueringsstrategier for at sikre, at
de nævnte tiltag har den tilsigtede effekt. Muligheden af at fremsende BUP-dk's synspunkter til
sundhedsminister og partiernes psykiatriordførerne drøftes. Alle i børne- og ungdomspsykiatrien
opfordres af Lægeforeningen til at markere sig i medierne. Læserbreve er lettere at få antaget end
kronikker, som bestyrelsen har erfaring for bliver afvist.

5.

Opfølgning på temadagen d. 18. juni drøftes. Vi venter endnu på af modtage materiale fra journalist
som BUP-dk købte til journalistisk bearbejde indholdet af temadagen. Det pågældende materiale skal
derudover bearbejdes af bestyrelsen til et mere fagligt orienteret input til regeringen. Tilbagemeldinger
fra temadagen har været positive.

6.

AH har modtaget et spørgsmål vedr. kontingentets størrelse fra medlem og svar på dette drøftes.
Svaret lægges på hjemmesiden.

7.

Muligheden for firmadeltagelse og sponsorering ved årsmødet drøftes og det er der ikke stemning for
aktuelt. Det godkendes af BUP-dk at Regionerne kan købe pladser til medicinstuderende til årsmødet.

8.

Såvel psykoterapibetænkning og målbeskrivelse blev godkendt sidst.

9.

Møde med udvalgsformænd afholdes d. 9/10 i Odense.

10.

Vores hjemmesideudbyder har tilbudt et kursus, mere support og en app. - selvfølgelig mod betaling.
Det vurderes ikke at være relevant. Vi laver en link udveksling på hjemmesiden med BØPS.

11.

Evt.: UEMS har sendt et udkast til fælles retningslinier for uddannelse af børne- og
ungdomspsykiatere. Det bliver udsendt til alle bestyrelsesmedlemmer og videreuddannelsesudvalget
mhp. kommentarer. Det drøftes om hjemmesiden skal have et debatforum. Det skønnes ikke
hensigtsmæssigt at BUP-dk's hjemmeside bliver et offentligt forum, men det er meget ønskeligt at
man benytter alle andre mulige medier til at skabe debat.

Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du sende afbud til sekretær Lene Lundkvist på mail:
lene.lundkvist@psyk.regionsyddanmark.dk

