Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 6. september 2019 kl. 12.00 - 18.00
Kl. 16.00 – 18.00 – Deltagelse af Malene Djurhuus og Jens Buchhave

Sted:

Tivoli Hotel
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Deltagere:

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

Referent:

1.

Lene Lundkvist.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 03.06.19

Referatet blev godkendt.
3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om:
 Møde med Danske Regioners kvalitetsforum og udarbejdelse af PROM. Der er ved at blive lavet en
dokumentaristrapport om evidens for ADHD indikatorer.
 Besøg på institution ”Grenen” – Signe Ventzel, Hanne Børner og Anne Marie Raaberg Christensen –
fin faglighed på institutionen, og kan være velegnet til nogle af vores patienter med
adfærdsforstyrrelser, men ikke til de svært syge.
 Møde med Psykiatrialliancen, herunder at udvalget planlægger en konference på Christiansborg til
januar.
 ESCAP konferencen – se rejsebrevet.
 Møde med konsulenter fra SPUK – orienteringen gav anledning til en drøftelse af dobbeltdiagnose
behandling i Børne- og ungdomspsykiatrien og vores holdning til udredning og misbrug. Der kan

være vanskeligheder med udredning, men var ellers enighed om, at denne gruppe hører til i børneog ungdomspsykiatrien - i tæt samarbejde med kommunerne.
 Formandsskabets afholdte strategimøde med kommunikationskonsulent omkring den fremadrettede
strategi for BUP-DK.
 Forskellige høringssvar og udpegninger:
-

Ønske om at NKR udarbejdelser går direkte til selskaberne

-

Ikke behov for revision af retningslinjen for spiseforstyrrelse fra 2016

-

Linda Bramsen udpeget til ekspertgruppe omkring tvang (region nord)

-

Arbejdsgruppe under SST – anbefalinger til nedsættelse af tvang – Anne Marie Raaberg
Christensen

-

Charlotte Rask udpeget til arbejdsgruppe om funktionelle lidelser

-

Karsten Gjesing udpeget som selskabets repræsentant i Medicinrådet

-

Jesper Pedersen udpeget som repræsentant i FAS

-

Julia Bech-Azeddine og Jesper Pedersen fortsætter som repræsentanter i LVS

 BUP i medierne:
-

TV2 News angående Melatonin

-

Evalueringsrapport i Altinget vedr. Headspace

-

Interview i Ugeskriftet vedrørende gratis psykologhjælp til små børn – i tilknytning til dette
besluttede bestyrelsen at orientere medlemmerne om forhistorien til formandens udtalelser via et
Nyhedsbrev.

Hanne Børner orienterede om:
 Forskningnetværket om sexovergreb mod børn, hvor både Hanne Børner og Troels Græsholt-Knudsen
er repræsenteret. Hanne trækker sig ud af gruppen og Anne Marie Raaberg Christensen skriver mail
til Troels og beder ham melde tilbage BUP-DK med nyt fra møderne.
 Oplæg til kronik ”Vi ved ikke nok om skade eller gavn”. Bestyrelsen får mulighed for at kommentere
på notatet forud for eventuel udsendelse.

Signe Ventzel orienterede om:
 Besøg fra SST i eget afsnit med fokus på de unges overgang til voksenpsykiatrien. Der blev givet
input til en model, som kommer ud i høring. Signe sender høringsudkastet ud til bestyrelsen.
 Første møde i ad hoc udvalget om personlighedsforstyrrelse.

Marie Louise Max Andersen orienterede om:
 Status på arbejdet med NKR for autisme

Anna Sofie Hansen orienterede om:
 Deltagelse i Folkemødet, herunder drøftelse af den fremtidige deltagelse. Bestyrelsen drøftede
vigtigheden af at være repræsenteret, og muligheden for at have eget stade eller repræsenteres via
andre. Økonomien og udbyttet blev drøftet. Det blev besluttet, at deltagelsen drøftes igen på
bestyrelsesmøde i januar.
 Snarlig høring af udkast til anbefalinger om rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i
psykiatrien – så snart udkastet foreligger sendes det til bestyrelsen
 Deltagelse i ESCAP konference sammen med Anne Marie Raaberg Christensen i Wien
 Ubesat stilling som ledende overlæge i Region Nord
 Stor tilslutning til FYP-seminaret

4.

Økonomi og nyt fra kassereren

Anna Sofie Hansen orienterede om status på økonomien, hvor der ikke er særligt at bemærke.
Anna Sofie oplyser, at der er bestilt et VISA kort til brug for selskabet. Hun forventer at starte op med nyt
bogføringssystem i løbet af efteråret.
Bestyrelsen drøftede udgift til kommunikationsmedarbejder for udarbejdelse af notat omkring specialet
(Hvidbog). Udgiften er ikke budgetlagt forlods. Bestyrelsen fandt assistancen vigtig og besluttede at
prioritere denne ekstra udgift. Processen med arbejdet starter op lørdag den 7. september 2019.

5.

Status Psykoterapimøde - Christiansborgkonference - Årsmøde

Psykoterapimøde: seneste udmelding er at mødet afholdes den 28. november 2019, men det er ikke
offentliggjort endnu. Informationen kommer ud i Nyhedsbrev snarest.
Christiansborgkonference: Bestyrelsen drøftede afholdelse af konference, men set i lyset af opgaven med
specialebeskrivelse (Hvidbog) i år, blev det besluttet at vente til 2020/21 med at afholde konference på
Christiansborg.
Årsmødet: – region Hovedstaden står det faglige arrangement, og det er meldt ud, at emnet bliver omkring
sexologi, men foldes bredt ud. For en god ordens skyld blev det repeteret, at man som oplægsholder ikke
bliver honoreret, såfremt man i forvejen deltager på Årsmødet. Andre faggrupper kan deltage på
forskningsdagen, og ellers er mødet kun for medlemmer af BUP. Dette understreges også på hjemmesiden.

6.

Arbejdsopgaver i efteråret

Bestyrelsen drøftede de kommende opgaver for selskabet, herunder nyt formandskab til bestyrelsen. Det er
vigtigt at formandskabet laver opsøgende arbejde i forhold til det politiske liv og vigtigt at få bestyrelsen
inddraget. Bestyrelsen opfordres til at melde ind på lobbyarbejdet og tænke tanker om dannelse af ny
bestyrelse foråret 2020.

7.

Hjemmeside

Bestyrelsen besluttede at indhente nyt tilbud fra anden udbyder i forhold til en ny hjemmeside. Der forventes
en udgift på 50-60 t.kr. Det skal endvidere undersøges, hvor lang opsigelsesvarsel vi har hos Tangora. Vi
forventer at have tilbud til drøftelse til bestyrelsesmødet den 1. november 2019.

8.

Planlægning af eftermiddagens arbejde med Hvidbogen

Forberedelse:
Det er bestyrelsen, som er ejer af projektet. Men har inviteret et bredere udsnit af medlemmer til at bidrage til
kvalificering. Det skal være en bog til gavn for børn og unge. Kernen er BUP som lægefagligt speciale, men
kan tage udgangspunkt i vores samarbejdsfunktioner. Målgruppen er samarbejdspartnere og politikere.
Jens Buchhave og Malene Djurhuus står for proces og struktur ved mødet den 7. september 2019.
Deltagerlisten til mødet ser således ud:
· Anna Sofie Hansen, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen, Jesper Pedersen, Hanne Børner, Anne
Marie Råberg Christensen, Jens Buchhave, Birgitte Borgbjerg,Tina Vesterby, Pia Jeppesen, Nina Jørring
Erik Døssing, Kasper Jessen, Malene Djurhuus

9.

Eventuelt

Bestyrelsen ønskede en mailliste sendt ud med oplysning, hvilken mail der ønskes brugt internt. Lene
fremsender denne.

