Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Mandag d. 3. juni 2019 kl. 10.00 - 16.00
Fællesmøde med DPS og DPO kl. 16.00

Sted:

Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Lokale: Salonen

Deltagere:

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

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 07.05.19

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen:
 Uddelte benchmarkrapport fra 2017 for Børne- og ungdomspsykiatrien. Rapporten viser, at interessant
udvikling i antal læger, antal patienter pr. læge samt personaleudviklingen generelt. Anna Sofie
Hansen henviser i øvrigt til 2 artikler med en undersøgelse af incidens og data på udviklingen af
patienter i BUP-regi. Bestyrelsen drøftede analysen.
 Orienterede om seneste tv-udsendelser vedr. tvangsanbragte på lukkede institutioner. Bestyrelsen har
fokus på kvaliteteten på opholdssteder og sikrede institutioner og er i den forbindelse inviteret til
besøg på Grenen den 13. juni 2019. Der er enighed i bestyrelsen om, at der skal sættes kvalitetskrav
til socialpsykiatrien.
 Refererer til seneste nyhed på hjemmesiden mht. Socialdemokratiets lancering af en psykiatriplan,
hvor BUP ikke er nævnt. Derfor har BUP lavet et notat med anbefalinger til indhold til en
psykiatriplan.
 Orienterede om kontakt til Niels Bilenberg for at finde en dokumentarist til ADHD kvalitetsdatabase.

Marie Louise Max Andersen:
 Orienterende om første møde i gruppen for arbejdet med de kliniske retningslinjer for autisme og fik
input fra bestyrelsen til pico-spørgsmålene til indholdet i retningslinjen.

Anna Sofie Hansen:
 Orienterede fra UEMS – har været til møde i Lyon vedr. erfaringsudveklsling i forhold til uddannelse
til specialets uddannelse. Bestyrelsen besluttede at selskabet kan byde ind med afholdelse af
uddannelsesmøde i Danmark i 2020.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren

Anna Sofie Hansen orienterede om status på økonomien, som balancerer. Hun orienterede ligeledes om, at
der i samarbejde med Lægeforeningen er lavet nye medlemstyper, således man kan se, hvem som er FYP
medlem eller ej. Bestyrelsen har tidligere besluttet, at det første år som medlem er gratis. Det blev ligeledes
besluttet, at vi skal have beskrevet på hjemmesiden, at opkrævning sker én gang årligt, og at det dermed ikke
nødvendigvis er 12 måneders gratis medlemskab, alt efter hvornår på året man indmelder sig. Indmeldelsen
følger kalenderåret.

5.

Pressestrategi

Bestyrelsen drøftede pressestrategien. Der var enighed om, at vi fortsat skal være synlige og ønsker hjælp fra
kommunikationsmedarbejder. Det blev besluttet at lave en arbejdsbeskrivelse for den hjælp selskabet ønsker.

6.

Selskabsmøder i 2019

Der blev på Årsmødet planlagt, at der skulle holdes et selskabsmøde vedr. psykoterapi. Der arbejdes på
planlægning, og der var enighed om, at der snarest skulle meldes en dato ud, formentlig til afholdelse i
efteråret.
Det blev endvidere besluttet, at der stiles efter et Christiansborg møde i januar 2020, hvor temaet skal været
”skolen – inklusion og eksklusion” og gerne med besøg af undervisningsministeren.

7.

Hvidbog – DPS

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt BUP-DK skal udarbejde en hvidbog. Der var enighed om, at det vil være
optimalt at få lavet en specialebeskrivelse. Det blev besluttet, at der skal laves et kommissorium for arbejdet

og der kom forslag til indholdet: forebyggelse, overgange, fastholdelse, uddannelse, roller, hvad vil vi og
endvidere oplysninger om tal og organisation mv.
Det blev besluttet, at der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som skal være med til at beskrive de forskellige
områder. Startskuddet skal lyde på et arbejdsseminar den 1.-2.-3. november 2019 og Anne Marie Raaberg
Christensen vil invitere relevante deltagere til arbejdsgruppen og udarbejde et kommissorium.

8.

BUP på Folkemøde med Anna Sofie Hansen

Bestyrelsen var enige om, at det er vigtigt, at selskabet er repræsenteret. Det kan ses under Nyheder på
hjemmesiden, hvilken debat Anna Sofie Hansen deltager i på folkemødet.

9.

Hjemmesiden

Bestyrelsen drøftede mulighederne for en fornyelse af hjemmesiden, enten ved et skifte til anden udbyder
eller få lavet en opdatering hos den eksisterende. Bestyrelsen ønsker en mere overskuelig og tilgængelig
hjemmeside. Der arbejdes videre med at finde den rette løsning.

10.

RKKP og PROM (orientering fra Tine Houmann)

Tine Houmann orienterede bestyrelsen om RKKP og PROM. ADHD databasen er omlagt til en ny statistisk
beregningsmetode. Der skal defineres indikatorer vedr. behandlingseffekt, som skal indgå i spørgeskemaet.
Der er p.t. defineret indikatorer ift. udredning, men der ønskes også indikatorer ift. kvaliteten af
behandlingen. Der er udfordringer med anvendelsen af koderne i Sundhedsplatformens LPR system efter der
er sket opgradering til LPR3. Der arbejdes på en løsning.

11.

BUP anbefalinger til behandling i primærsektor af angst, depressive og lettere opmærksomheds-

og spiseforstyrrelsessymptomer, jf. mail fra Linda Bramsen 13.05.19.
Bestyrelsen drøftede en udmelding af anbefalinger. Der var tvivl om, hvorvidt selskabet kan definere
anbefalinger til primærsektoren. Det blev derfor besluttet, at Anne Marie Raaberg Christensen beder Pia
Jeppesen og Tine Houmann om en nærmere beskrivelse af eksisterende evidens.

12.

Formandsskabet fra 2020

Udsættes til næste møde.

13.

Evaluering af møder med læger

Bestyrelsen ønsker fortsat at invitere lægerne ind, når der afholdes møder på afdelingerne. Det afventes,
hvorvidt vi skal afholde møde på det nye sygehus i Skejby.

14.

Videreuddannelse på Årsmødet

Udsættes til næste møde.

15.

Eventuelt

Fællesmødet med DPS og DPO:
Dagsordenen blev gennemgået.
Næste bestyrelsesmøde den 6. september 2019:
Bestyrelsen vil gerne mødes med center- og afdelingsledelserne på næste møde. Jesper Pedersen vil rette
henvendelse vedr. dette, og give tilbagemelding senest den 15. juni herom. I givet fald skal mødet rykkes til
Århus. Emnerne til fællesmødet skal være faglighed, herunder regionale forskelle, rekruttering og
fastholdelse.

