Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Tirsdag d. 7. maj 2019 kl. 9.00 - 16.00

Sted:

Forskningsenheden for Børne- og ungdomspsykiatri
Mølleparkvej 10
9000 Aalborg

Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen,
Jesper Pedersen og Anna Sofie Hansen.
Malene Louise Djurhuus som vores presserådgiver og Lene som sekretær.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 06.03.19 og d. 08.03.19

Blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

På hjemmesiden ligger et skema over udvalg, råd og nævn. Skemaet blev gennemgået af bestyrelsen. Til
skemaet blev opdateret med ”Forskningsnetværket om seksuelle overgreb mod børn”, hvor Hanne Børner og
Troels Græsholt-Knudsen deltager.

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om:
 Endnu et møde i Dansk Multidiciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien, - med fokus på psykiatriske
patienters kortere gennemsnitlige levealder. Der ønskes indsats for at skabe flere ’år til liv’ samt
større kvalitet til ’årene i livet’.
 Socialstyrelsens møde i Odense vedr. mental sundhed, hvor der fremlagdes forslag om at lave PPR
huse. BUP-DK anbefalede at holde sig til de eksisterende rammer og systemer. Der kan søges
satspuljemidler til socialpsykiatriske projekter.
 Helene Probst fra SST har været på gembabesøg i afdeling BUC Glostrup.
 Møde i Sundhedsstyrelsens psykiatrigruppe. BUP’s kommentarer til notat vedr. indsats for børn og
unge med psykiske lidelser er sendt rundt til bestyrelsen.Notatet og BUP kommentarer blev drøftet.

Budskabet fra BUP er, at det er positivt at sætte rammen ud fra forløbsprogrammer og skelne mere
mellem mental sundhed og psykiatrisk sygdom.
 Deltagelse i professor inaurogation – se også nyhed på hjemmesiden.
 Orientering om Artikler og kronikker – BUP har valgt at holde stien ren, og ikke gå med bestemte
politikere eller sige ja til økonomisk støtte.
 Høringssvar: Indikatorer for Dansk Retpsykiatrisk Database – findes på hjemmesiden.
Hanne Børner orienterede om:
 Møde vedr. ”Plads til forskellighed” under Undervisningsministeriet – dette på baggrund af
evalueringen af inklusion – øge faglighed på de inkluderede børn og give plads til forskellighed.
VIVE skal evaluere og Syddansk Universitet skal lave projektet. Forskningsdesignet er blevet drøftet
og den er kompleks på grund af bredden.
 Invitation fra Følgegruppen for elever med særlige behov arrangemeret af KL og
Undervisningsministeriet og KL.
 Til begge arbejdsgrupper er det Hanness opgave at prioritere, at børn ikke er ens. Nogle har specielle
problemer f.eks. børn med autitisme og med ADHD, som man må tage højde for. Mange af deltagere
i arbejdsgruppen er blot interesseret i, at man skal arbejde med relationer. I det hele tage forstås
problematikken som relationelle problemer. Ligesom jeg også må holde fast i at
evalueringsgrupperne har udfordringer vedr. måling af effekt, idet de blander alle børnegrupperne.
 Deltagelse i arbejdsgruppen Forskningsnetværket om sexovergreb mod børn sammen med Troels
Græsholt-Knudsen.

Anna Sofie Hansen orienterede om:
 Deltagelse i møde i arbejdsgruppen vedr. anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af
sundhedspersonale i psykiatrien. Anna Sofies anbefalinger til gruppen er at have fokus på
fastholdelse og skabe gode faglige miljøer, så følger rekrutteringen naturligt. Det vil være gavnligt at
highlighte de forskellige karrieremuligheder, der findes i psykiatrien. Der forventes afholdt 1-2
møder mere i arbejdsgruppen.

Jesper Pedersen og Signe Ventzel orienterede om:
 Møde i arbejdsgruppen for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne og ungdomsrådet
til voksenområdet i sygehusregi. En model herfor er under udarbejdelse. Det kan oplyses, at der i
forvejen er fokus på den gode transition mange steder i børne- og ungdomspsykiatrien. Fokus at den

unge bragt mere i spil i forhold til selv at tage ansvar. Der er stor forskel på diagnose- og
sygdomsforståelse i hhv. Børne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatrien.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren

Der er styr på indtægter og udgifter. Dog skal vi have en opgørelse over antal Yngre Læger blandt
medlemmerne til afregningen med FYP. Det undersøges hos Lægeforeningen, hvorvidt de kan være
behjælpelige med en opgørelse.
Med hensyn til et bogføringssystem via revisionsfirmaet kan det oplyses, at det er snart klar til brug.
Kassereren har fået en forespørgsel på stigning i beløbet til forplejning på I-kurserne for at kunne få det til nå
sammen. P.t. er beløbet pr. kursist 150 kr. Bestyrelsen blev enige om at hæve beløbet til 175 kr.

5.

BUP og pressen. Hvilke medier skal vi fokusere på. Hvilke synspunkter vil vi promovere og

hvordan, herunder kommunikationspolitik.
Malene Djurhuus gav et inspirationsoplæg til bestyrelsen i forhold til fremadrettet kommunikationspolitik.
Bestyrelsen tog en drøftelse af både intern og ekstern kommunikation.

6.

Hvidbog – DPS

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt BUP-DK skal lave en Hvidbog for eget speciale og sætte fokus på, hvilke
arbejdsopgaver børne- og ungdomspsykiateren beskæftiger sig med. Alle skal have læst DPS’ Hvidbog inden
næste bestyrelsesmøde. Drøftelsen tages igen på bestyrelsesmødet den 3. juni 2019.

7.

Anbringelse på sikrede institutioner

Der er en ny tendens til, at vanskelige patienter sendes til anbringelse på sikrede institutioner. Det drejer sig
om patienter, som vi tidligere har kunnet klare i eget regi. Selskabets holdning er, at vi skal have tid til at
stabilisere patienten og bostederne skal være uddannet til at tage sig af vores type patienter. Bestyrelsen blev
enige om, at der er brug for en nærmere undersøgelse af forholdene og tendensen. Samarbejdet med en
børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling er vigtig og de psykiatriske kompetencer på den sikrede institution er
vigtig. Det bemærkes, at Lektor på Metropol Ann-Karina Henriksen er i gang med en undersøgelse på
området og vil gerne komme forbi på et bestyrelsesmøde. Vi arbejder på at få beskrevet problematikken, og
bestyrelsen er inviteret på et besøg på den sikrede døgninstitution Grenen.

8.

Medlemsmøder 2019

På Årsmødet i marts blev det foreslået at lave et medlemsmøde omkring psykoterapi.

Bestyrelsen kom med forslag til følgende:
 Psykoterapimøde sidst på året med overskriften Terapiens rolle i moderne børne- og
ungdomspsykiatri.
 Diagnosemøde: hvad kan man bruge diagnoser til – set fra kommunens side og børne- og
ungdomspsykiaterens side?
Vi sætter punktet på igen til drøftelse på mødet den 3. juni 2019.

9.

Drøftelse af arbejdet med ny hjemmeside

Bestyrelsen arbejder videre med at indhente tilbud i forhold til en revidering af hjemmesiden, alternativt
hjemmeside hos en ny udbyder. I tilslutning til dette faldt drøftelsen på GDPR. Bestyrelsen blev enige om at
udsende et Nyhedsbrev med orientering om, at man ifølge selskabets vedtægter, som medlem bliver
offentliggjort med navn, efternavn og by samt automatisk tilmeldt Nyhedsbreve. Det er muligt selv at
fravælge at modtage Nyhedsbreve samt muligt at ønske, at man får sit navn fjernet på hjemmesiden. Det blev
desuden besluttet, at specialist- og supervisorlisten for psykoterapi fjernes fra hjemmesiden.

10.

Dialog med BUP læger i Aalborg (kl. 14.00 – 15.00)

Der var 1 læge til stede.
Dialog om strukturen for børne- og ungdomspsykiatrien i region Nord fandt sted. Det blev oplyst, at
afdelingen står uden ledende overlæge fra 1. juni 2019. Bekymringsbrev sendes til region Nord i forhold til
at ledende overlæge har sagt op.

11. Eventuelt
Personlighedsforstyrrelser – interessegruppe:
Som opfølgning på drøftelserne på Årsmødet ønsker BUP-DK at sætte gang i arbejdet med at lave en
anbefaling for udredning af personlighedsforstyrrelse. Der skal være en tovholder og nedsættes en
arbejdsgruppe. På Årsmødet blev det besluttet, at man kunne tage kontakt til bestyrelsen, såfremt man var
interesseret i at deltage.
Selskabet ønsker nu at følge op på det videre forløb og derfor blev følgende besluttet:
 I stedet for en interessegruppe nedsætter BUP-DK et ad hoc udvalg, som ifølge selskabets vedtægter
kan nedsættes jf. §10.
 Det forventes, at der afholdes 3 møder og selskabet udarbejder et kommissorium til udvalget
 Signe Ventzel er kontaktperson i bestyrelsen. Janne Vilmar spørges om formandsskab

 Der udarbejdes i første omgang anbefalinger til udredningen og det foreslås, at der senere kan laves
anbefalinger til behandlingen.

Patientansvarlig læge:
Jesper Pedersen spørger ind til PAL – det er åbenbart forskelligt i regionerne, om man er blevet bedt om at
lave instruks herfor.

OBS diagnoser:
Signe Ventzel efterlyser retningslinje for, hvordan registrerer OBS diagnoser. Bestyrelsen bliver enige om, at
spørge LPR herom for at få afklaret, hvordan vi registrerer korrekt uden at patienten kommer til at stå med
en diagnose, som kun er en foreløbig observation.

