Dagsorden
Møde:
Tidspunkt:
Sted:

Ekstraordinært bestyrelsesmøde i BUP-DK
mandag d. 14. november 2011 kl. 12.30-16.00
BUC Bispebjerg

Deltagere: Jan Jørgensen, Anne-Rose Wang, Meta Jørgensen, Uwe Klahn, Bodil Lyng-Rasmussen
og Anne Torgny Andersen.
Afbud: Eva Christiansen (DPBO)
Referent: Bodil Lyng-Rasmussen
1. Godkendelse af dagsorden godkendt med tilføjelser, se under evt.
2. Referater fra august og oktober 2011: Godkendt.
3. Samarbejdet i bestyrelsen drøftes på baggrund af aktuel mail korrespondance og artikler. Der er
enighed i bestyrelsen om at bestyrelsen så vidt muligt skal drøfte fælles holdninger
til centrale, aktuelle og muligvis kontroversielle spørgsmål i god tid. Når formanden
udtaler sig til pressen vedr. sådanne forhold skal de ske med dækning i bestyrelsen.
4. Kontakt til pressen drøftes.
5. National psykiatriplan: Lægeforeningens psykiatrigruppes holdning til regeringsgrundlaget
vedr. psykiatri drøftes. Vi arbejder videre med konkrete forslag til national
psykiatriplan. Dette lægges samlet på Bupnet efter bestyrelsesmødet 30.11.2011.
Speciallægepraksis med ydernummer: BUP-DKs bestyrelse ønsker at der på sigt
tages initiativ til etablering af flere speciallægepraksis. Dette skal ske med
hensyntagen til at forebygge en uhensigtsmæssig skævvridning i forhold til behovet
for speciallæger i sygehussektoren.
(JJ laver dokument til Bupnet med information om at bestyrelsen arbejder med
konkrete forslag til national psykiatriplan.)

6. BUPbasen, møde d.17.11.2011: Bestyrelsen fastholder beslutning fra forrige bestyrelsesmøde:
”Bestyrelsen vægter sygdomme i den nye BUPbase ift alvorlighed (målt med
dødelighed) og sygdomme uden mange aktører indenfor sundhedsvæsenet for at
beholde BUPbasen indenfor det børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
Indtastningen skal ikke foregå separat til BUPbasen. For at sikre datakomplethed
anbefaler bestyrelsen datafangst fra LPR. Bestyrelsen ønsker at NIP beskriver
udredning og behandling af skizofreni og depression i BUP – se senere punkt. Det er
BUP-DKs bestyrelses højeste prioritering, at det er disse to sygdomme der er dækket
ind af en database. Hvis NIP dækker disse to sygdomme er BUP-DKs bestyrelse ved
udvidelse af databasen delt mellem spiseforstyrrelse og ADHD, dog med det

forbehold at BUPbasen under alle omstændigheder skal være afgrænset til udredning
og behandling i børne- og ungdomspsykiatrien.
Bestyrelsen ønsker en definition af hvilke outcome det skal måles på samt
procesdata. Det er interessent hvad medlemmerne ønsker.”
BUP-DKs bestyrelse vil ikke være ansvarlig for en database der kun omhandler
ADHD.
7. Årsmøde – foredragsholder: Drøftes, afgøres endeligt til næste møde.
8. Sekretariat - Helle vil gerne fritages fra jobbet. Lægeforeningen er en mulighed. JJ forhører sig.
9. Opfølgningsgruppen, punktet udskudt til næste møde.
10.

Evt.
ATA: Forslag til medlemsmøde – drøftes.

Næste møde: 30.11.2011 Risskov

