Konstituerende bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt: Mandag d. 7. april 2014 kl. 11.00-16.00
Sted: Hos Marianne Kryger
Skovbakken 5
Langå
Deltagere: Marianne Kryger, Jan Kristensen, Ulla Lægaard, Anne Heurlin, Linda
Bramsen og Susanne Iversen.
Afbud: Ingen
Referent: Susanne Iversen
1. Dagsorden godkendes.
2. Godkendelse af referat d. 07.02. 2014
3. Konstituering:
a. Næstformand: Jan Kristensen
b. Kasserer: Linda Bramsen
c. Sekretær: Susanne Iversen
d. Webmaster: Ulla Lægaard
e. UEMS: Jan Kristensen
f. LVS: 3 pladser i repræsentantskabet, aktuelt beklædes de to af Anne Rose
Vang og Allan Hvolby.
4. Forretningsorden: Der vurderes ikke at være behov for dette som et fast punkt ved
det årlige konstituerende bestyrelsesmøde. Punktet udgår således fremadrettet og der
henvises til lovene på BUP-DK´s hjemmeside.
5. Meddelelser fra formanden:
a. Foto fra alle bestyrelsesmedlemmer til hjemmesiden.
b. Revision af SST specialeplan: BUP ´s arbejdsgrupperepræsentanter er Meta
Jørgensen, Anne Overgaard og Ulla Skov Jørgensen.
c. Børnerådets rapport er nu udgivet. BUP beslutter at afsøge journalistisk bistand i
forhold til at kommentere rapporten, særligt omkring børnerådets forslag om at ændre
på lovgivning vedrørende tvang og retten til en patientrådgiver for børn ned til 12 år.
Reglerne som de er idag vurderes af bestyrelsen fyldestgørende og BUP-DK støtter
ikke en ændring af disse. MK tager kontakt til DPS journalist, Birgitte Ehrhardt mhp
at kommentere på ovenstående samt med en forespørgsel vedr. journalistisk bistand til
fortløbende at samle op på, guide BUP-DK og hjælpe os med at reagere på relevante
emner i pressen.

MK kontakter herforuden Nick Hækkerup, Sundhedsministeren, omkring en fremtidig
dialog vedr. børns vilkår.
d) Jørn Theil, Formand for Dansk selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin,
har indsendt kommentar til Høring om ændring af bekendtgørelsen om uddannelse af
speciallæger, hvor han hilser ændringen af fristen for påbegyndelse af
hoveduddannelsesforløb ved uddannelsen af speciallæge fra 4 til 5 år velkommen.
Han opfordrer til at der, indenfor de små specialer - herunder Børne- og
ungdomspsykiatrien, bliver givet mulighed for ansættelse i en introduktionsstilling,
der undtages fra at tælle med i den nye 5-årsregel. Dette med henblik på at øge
rekruttering til og generel viden om de mindre specialer og samtidig indfri de stigende
produktionskrav. BUP har tilsluttet sig dette høringssvar.
e) SST har kontaktet MK idet de overvejer at nedsætte en arbejdsgruppe vedrørende
rammedelegation indenfor faggrupper med muligheder for opgaveflytning. I den
forbindelse spørger de om BUP i så fald vil deltage i et sådant arbejde, hvilket MK
har svaret bekræftende på.
6. BUP Årshjulet indeholder aktuelt datoer for bestyrelsesmøder, dato for årsmødet,
som i 2015 er rykket en uge frem til 5.+6. marts og herudover en endnu ikke fastlagt
dato for en temadag/seminar i efteråret
Formen for fremtidige seminarer drøftes, idet der på generalforsamlingen fra
medlemmerne blev udtrykt interesse for dette. Bestyrelsen foreslår at der årligt
afholdes et medlemsmøde som arrangeres af afgående U- kursushold, sådan som der
tidligere var tradition for. AH retter henvendelse til Anne Marie Kristensen med
opfordring til at dette bliver afholdt i efteråret 2014. BUP tilbyder at bidrage til
forplejning og aflønning af evt. foredragsholdere.
Det aftales at Lene reviderer årshjulet og lægger den opdaterede version på BUP-DK
hjemmesiden.
7. Udvalg og repræsentationer i BUP-DK:
Det opsummeres at JK er repræsenteret i "Specialpsykologernes Rådgivningsudvalg",
"EN af OS – følgegruppe, unge" samt "Det rådgivende udvalg vedr.
Specialpsykologerne".
NRK Udredning og behandling Sen Hjerneskadede, BUP bliver bedt om at udpege et
medlem, hvis arbejdsgruppen oprettes.
SST arbejdsgruppe vedr. sundhedsdokumentation: Uwe Klan
BUP repræsentant i Dansk selskab for medicinsk genetik: Meta Jørgensen
Lene laver en opdateret liste, som lægges på BUP-DK´s hjemmeside. Her forinden
kontakter hun de enkelte udvalgsformænd med anmodning om opdatering på
medlemmer i de enkelte underudvalg under BUP og tilføjer dette til listen.
Det drøftes, hvorledes BUP-DK bedst modtager tilbagemeldinger fra de enkelte
udvalg og repræsentationer og det besluttes at der uændret gives tilbagemeldinger til
BUP-DK ved årsmødet med udvalgsformænd samt ved ad hoc problemer, derudover
tilbagemelding ved bestyrelsesmedlemmer, når dette skønnes relevant. Kopi af referat
fra de enkelte eksterne udvalg/arbejdsgrupper sendes til Lene efter hvert enkelt møde.
Referaterne medtages på BUP bestyrelsesmøder.

8. Psykiatrikonference d. 29. april 2014, arrangeret af DPS og Psykiatrifonden.
BUP har ikke været inddraget i denne proces, men vi har modtaget en invitation til at
deltage. LB har tilmeldt sig.
9. Overleveret materiale fra afgående formand Allan Hvolby, som oplyser til
bestyrelsen at han er repræsenteret i henholdsvis Lægeforeningens Psykiatrigruppe,
NKR ADHD hos voksne samt ESCAP. Børnerådet –følgegruppen, hvor han havde en
post, er nedlagt idet rapporten er offentliggjort.
MK udtrykker interesse i at overtage repræsentanskabet i Lægeforeningens
psykiatrigruppe samt i ESCAP på sigt. Allan Hvolby ønsker at fratræde "ADHD
databasens styregruppe". SI afsøger mulighed for at deltage i dette.

10. Interessegruppe på hjemmesiden: Søren Hertz fremlagde på årsmødet forslag om
dels et debatforum på BUPs hjemmeside og dels en Interessegruppe. Bestyrelsen
drøfter dette og støtter tanken om et debatforum, blot ikke på selskabets hjemmeside.
Bestyrelsen vil opfordre til at SH opretter et lukket debatforum på Facebook eller på
Læger.dk, idet bestyrelsen – såfremt et debatforum lå på BUP-DK´s hjemmeside ville føle sig forpligtet til at holde sig orienteret i og kommentere på indlæggene,
hvilket vi for nuværende ikke har ressourcer til. Bestyrelsen vil gerne linke til det og
udbrede kendskabet til et sådan forum.
Søren Hertz foreslås at skitsere ramme for interessegruppens arbejde, præsentere den
for bestyrelsen, som på baggrund af dette tager stilling til forslaget.
MK skriver til Søren Herts.
11. Niels Bilenberg og Anne-Rose Wang har begge ved generalforsamlingen givet
tilsagn om gerne at ville stå for det faglige program til årsmødet 2015. Bestyrelsen
drøfter dette og Region Syd vælges til at forestå næste års faglige program, idet det er
længe siden, de sidst har forestået dette. Vi takker både Region Syd og Region
Hovedstaden for interessen. Det tilstræbes at der snarest kommer et foreløbigt
program, som kan lægges på hjemmesiden for på den måde at sikre, at folk har god
tid til at orientere sig om og tilmelde sig arrangementet. SI sender mails.
12. Inspektorordning: Der mangler minimum 6 inspektorer fordelt på minimum 2
inspektorer pr. uddannelsesregion. Man ønsker at hvert inspektorhold foretager 2
inspektioner pr. år. Brev til alle klinikchefer og uddannelsesansvarlige OL, hvor
vigtigheden af denne opgave understreges (faglighed, uddannelse, rekruttering). AH
forfatter en skrivelse, som sendes ud via Lene.
13. Evt. Manglende I-kursus gebyrer diskuteres, LB går videre med dette, undersøger
mulighed for at oprette EAN nr.

