Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 1. november 2019 kl. 10.00 - 16.00
Kl. 11.00 – 12.00: Deltagelse af Malene Djurhuus (Hvidbog)
Kl. 13.00 – 14.00: Dialog med Jakob Palludan
Kl. 14.00 – 16.00: Møde med udvalgsformænd og uddannelsesansvarlige overlæger

Sted:

Aarhus Universitetshospital Psykiatrien
Palle Juul Jensens Boulevard 175, indgang K
8200 Aarhus N
Mødelokale K310-379

Deltagere:
Afbud:

Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen,
Jesper Pedersen og Anna Sofie Hansen.
Marie Louise Max Andersen.

Deltagere:
På Video:

Helle Rasmussen, Marianne Gyrtler, Peter Ramsing, Gabriele Leth og Sara Emilie Poulsen
Anne Dorthe Stenstrøm og Niels Bilenberg

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt, dog udsættes pkt. 9 til mødet kl. 14.00.

2.

Godkendelse af referat d. 06.09.19

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om:
 Processen med det afholdte Hvidbogsseminar
 Møde i KL den 18.09.19 omkring samarbejde og forløbsprogrammer. Mødet foregik i en meget
positiv tone, der er aftalt nyt møde.
 Møde i Dansk Multidiciplinært Forum for kvalitet i psykiatrien sammen med Niels Bilenberg, hvor
der arbejdes videre med PROM
 Møde med Lægeforeningen – Hanne Børner , Jesper Pedersen og jeg selv deltog. BUP havde bedt om
mødet, da vi ofte synes lægeforeningen 'glemmer' børne- og ungdomspsykiatrien og kun taler om
psykiatrien som et speciale. Andreas Rudkjøbing og Kirsten Illum mente ikke dette var tilfældet og

mindede om lægeforeningens psykiatriudspil 2018, hvor BUP's anbefalinger om styrkelse af kvalitet
i den ambulante behandling, bedre overgange og fremskudt børne- og ungdomspsykiatri er medtaget.
De fandt ikke behov for at nævne de to specialer særskilt, men vil være mere opmærksomme på at
huske os fremover.
 Katrine Pagsberg er blevet indstillet til LVS som børne- og ungdomspsykiatrisk medlem af en
arbejdsgruppe om helgenomsekventering.
 Vedr. SST opdatering af retningslinje for behandling af angst – Julia Bech-Azeddine vil gerne deltage
i arbejdsgruppen.

Hanne Børner orienterede om:
 FOA inviterede til møde vedr. udformning af notat til brug for psykiatriforhandlingerne. Formøde med
Lægeforeningen – her meldte lægefor at de ville have fokus på penge, senge og misbrugsbehandling.
FOA-mødet endte ud med papir, hvor der var fokus på sammenhæng, forpligtelse på tværs af
sektorerne og endelig større mulighed for behandling til børn og unge med psykiske lidelser.
Sekretariat arbejder videre på notatet mhp. endelig afklaring om vi kan enes om et fælles notat.
 Hanne har været i møde i SST psykiatrudvalg, spændende med god dialog, hvor emner tvang,
satspuljer var på dagsordenen, bl.a. oplæg ved region Syd omkring deres tvangstal. Desuden blev der
orienteret om at høringsmaterialet vedr. anbefalinger til akut behandling, herunder psykiatri vil blive
sendt ud.

Signe Ventzel og Jepser Pedersen orienterede om:
 Møde i arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne og ungdomsrådet
til voksenområdet i sygehusregi. Resultatet af gruppens arbejde offentliggøres i december 2019 og
vores udfordringer er fint beskrevet i oplægget.
 Signe har haft kontakt til firma omkring tilbud til udarbejdelse af ny hjemmeside.

Jesper Pedersen orienterede om:
 FAS-møde den 05.10.19 - det faglige program handlede om kommunikation i de sociale medier og
hvad der styrer sundhedsvæsenet.

Anna Sofie Hansen orientede om:
 Møde i UEMS-CAP, hvor også Thorsten Schumann deltog.
 Møde i ”En af os” omkring ulighed i sundhed og den psykiatriske patient i somatikken.

 FYP seminar med 150 deltagere og hvor 4 ud af 9 oplægsholdere var fra det børne- og
ungdomspsykiatriske område. En af flere workshops var med emnet transition. Oplevelsen er, at det
ikke går særligt godt, hvor bedre kendskab til hinandens specialer vil bedre transitionen. Bestyrelsen
beder VIU kigge på forslaget. Det oplyses, at Anna Sofie er gået ud af FYP’s bestyrelse. Men at
følgende BUP medlemmer er valgt ind Erik Døssing, Ida Maria Overgaard Ingeholm og Martin
Rimwal.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren, (herunder drøftelser til budget 2020, forslag om løn til
formand/næstformand og ESCAP kongres kassekredit).

Bestyrelsen besluttede, at der skal foreligge et budget til bestyrelsesmødet den 10. januar 2020. Anna Marie
fremsender beregninger til en eventuel aflønningsmodel. I forhold til kassekreditten er der nogle forhold,
som skal undersøges nærmere. Anna Sofie Hansen udarbejder budgettet og beder samtidig om at sikre, at
alle får fremsendt afregningsbilag for 2019 inden årets udgang. Lene fremsender erindringsmail herom til
udvalgsformændene.

5.

Databehandleraftale med Lægeforeningen, se videresendte mails fra Lægeforeningen

Anna Marie Raaberg Christensen fremsender den underskrevne databehandleraftale.

6.

Opfølgning på Hvidbogen, status og godkendelse

Den seneste udgave af Hvidbogen blev gennemgået for de sidste tilrettelser. Der var dog ikke tid på
bestyrelsesmødet til at nå hele det hele igennem og det blev derfor besluttet, at bestyrelsen fortsætter via
Skype møde søndag den 3. november kl. 9.00 – 10.00 og derefter fremsender til malene Djurhuus. Herefter i
høring igen til bestyrelsen og t.o til deltagerne i Tivoliseminaret.

7.

Årsmøde – planlægning

Der skal snart åbnes for tilmeldinger til Årsmødet i 2020 og udgives et foreløbigt program til den faglige
dag. Anna Sofie Hansen og Lene starter det indledende arbejde med det rent praktiske. Datoen for Årsmødet
ligger på hjemmesiden under ”Årsmøde” samt under ”Arrangementer”.

8.

Hjemmeside

Bestyrelsen har modtaget tilbud om ny hjemmeside. Bestyrelsen besluttede at tage imod tilbuddet fra den
nye udbyder. Signe Ventzel arbejder videre med tilbuddet og undersøger hos Tangora om der er en
opsigelsesfrist. Vi satser på at have en demo side af ny hjemmeside med til Årsmødet 2020.

Høring – dimensionering af speciallægeuddanelsen – mail AM

9.

Blev behandlet under fælles mødet med de uddannelsesansvarlige overlæger.

10.

Eventuelt

Intet.
Kl. 13.00 – 14.00: Dialogmøde med Jakob Palludan, ledende overlæge Børne- og ungdomspsykiatrisk Afdeling
region Midt. Der udveksledes synspunkter om uddannelse, kliniske retningslinier og tid til ambulant arbejde.

Fælles møde mellem BUP-DK og repræsentanter fra udvalg og uddannelsesansvarlige overlæger med
udgangspunkt i emnerne
 Uddanelse
 Psykoterapi medlemsmøde
 Høringssvar
Der var desværre frafald fra VIU til mødet i dag.

Uddannelse, status i regionerne:
Region H – det går godt – stillingerne er besatte.
Region Sjælland: stillingerne besatte. I-stillinger også besatte.
Region Syd: både I- og H-stillinger bliver besatte. Det har dog været udfordret i Esbjerg, men det forventes
at vende.
I Syd er der fælles vagt med voksenpsykiatrien, og der er ingen forventninger om, at dette bliver ændret. I
Aabenraa passer man også voksenpsykiatriske patienter i vagten. I Odense passer eget vagtlag området, men
det går så fra dagtidens normering. Heller ingen planer om ændringer her.
Region Midt: alle I-stillinger besatte, H-stillingerne kan det variere lidt med. Der vælges ofte andre specialer
efter I-stillingen.
Region Nord: har 7 I-læger – nogle af disse vil videre til andre specialer. Det er svært at lave om på. Hvorfor
større antal I-stillinger kunne ønskes.

På mødet blev målbeskrivelsens indhold vedr. fokuseret ophold i pædiatrien og voksenpsykiatrien drøftet.
VIU var af den opfattelse, at målbeskrivelsen var forkert i forhold til der var angivet 2 uger i hhv. pædiatrien
og voksenpsykiatrien til fokuseret ophold, mente der var 4 uger. Det viser sig dog, at det er korrekt med de 2
uger.

På mødet var der enighed om, at det vil være relevant og gavnligt for de yngre læger, såfremt det kan ændres
til at være obligatorisk med 4 uger.

Gabriele oplyste, at hun arbejdede på at justere på H-kurserne, således modulet omkring psykofarmakologi
udvides en dag og har kigget på justering af tidsrammen for Kiddie-SADS fra og med 2021. Såfremt dette
realiseres skal den forkortede ramme for Kiddie-SADS erstattes af noget andet regionalt, således vi sikrer
træning af diagnostisk interviews. Anne Marie vil skrive til Marianne Gyrtler, hvorvidt det er muligt at rykke
psykopatologi kurset frem, således der er cases allerede på I-kursus forløbet.
BUP-DK vil gerne samarbejde med VIU om en videre proces.

Advocacy (træning af formidling af specialefaglig viden) blev drøftet og det blev foreslået, at lave et
medlemsmøde herom. Eventuelt indhente erfaringer fra andre lande herom.

Deltagelse i I-kurserne blev drøftet, idet det nogle steder er sparet væk. Det blev foreslået, at BUP-DK
kunne sende en skrivelse til ledelserne om at I-lægerne skal deltage i kurserne. Vores undring over, at det
ikke er obligatorisk at deltage rettes via et brev fra BUP-DK til Sundhedsstyrelsen.
I forhold til rekruttering til vores speciale blev det foreslået, at vi kunne lave noget særligt blikfang på
specialevalgsdagene. Dette kunne være i form af bannere, slogans, t-shirts, film mv. Det vil være gavnligt,
såfremde de 5 regioner kunne lave noget i samarbejde.
Psykoterapi – der er ikke lavet ændringer i betænkningen.
Det blev oplyst, at Line har trukket sig fra udvalget, og derfor mangles der en repræsentant (kognitiv). Posten
slås op på hjemmesiden.

Peter oplyste, at der diskuteres meget i udvalget i forhold til godkendelse af psykologer og nogle
grænseflader. Signe efterlyste et overblik over godkendte uddanelser, hvilket ikke er muligt at lave pga.
forskellige holdninger til godkendelse af uddannelserne. Gabriele problematiserede supervisor trinnet,
herunder at finde en kognitiv supervisor i Danmark.

Medlemsmøde om psykoterapi afholdes den 6. december 2019 og det er vigtigt, at der kommer nogen fra alle
regioner. P.t. mangler der tilmeldinger fra Ålborg. Såfremt det er muligt, vil der forsøges med direkte
videotransmission til afdelingerne så alle har mulighed for at lytte med.

Dimensionering af speciallægeuddannelsen i høring:
24 stillinger er passende i forhold til afvikling af uddannelsen. Ratio: 3 I-stillinger til 1 H-stilling. Der er
generelt gode evalueringer fra I-lægerne, men nogle ønsker at afprøve andet speciale.

Det er vigtigt med de gode opgaver i I-forløbene, herunder sikring af sidemandsoplæring, forløb i
akutafdelingen og ambulatoriets arbejde. Det er vigtigt med hyppig supervision i starten af I-forløbet.
Det vil være hensigtsmæssigt med ratio 3:1 til I:H stillinger.

Efter mødet var der rundvisning på det nye Skejby psykiatri. Spændende !

