Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 10. januar 2020 kl. 10.00 - 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.
Signe deltog pr. telefon.

Referent:

1.

Lene Lundkvist.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 01.11.19

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om følgende aktiviteter siden sidste møde:
 2 møder i sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe for nedsættelse af tvang – der fokuseres på modellen med
6 kernestrategier og en rapport til godkendelse kommer snart.
 Hanne Børner og Anne Marie til møde med KL om fælleskonference i maj måned om samarbejdet
mellem kommunerne og børne- og ungdomspsykiatrien.
 Den 18.11.19 møde med FOA om fælles udspil til ny psykiatriplan – næste møde er ultimo januar.
 Den 20.11.19 deltaget i Christiansborghøring om misbrugsbehandling, arrangeret af ”Alliancen”. Vi
har fremhævet vigtigheden af, at det er vigtigt unge med misbrug udredes i BUP, og der ønskes mere
samarbejde omkring dobbeltdiagnose behandlingen.
 Haft besøg på afdelingen af Lægeforeningens konsulent, mhp information om børne- og
ungdomspsykiatri.

 Den 28.-30.11.19 møde i ESCAP i Berlin – børne- og ungdomspsykiatrien har udfordringer i hele
Europa, men udfordringerne er forskellige. Anne Marie fortalte om erfaringerne med Headspace-dk.
I øvrigt mødte hun hun tysk CAP bestyrelse og tre parlamentsmedlemmer fra de grønne.
 Den 3.-4.12.19 deltaget i TrygFond seminar – resultater fra Mind my Mind og generel diskussion om
implementering af modellen i praksis.
 Den 05.12.19 møde sammen med Hanne og kontorchef Katrine Ring i SUM. Temaer for samtale BUP
generelt, social ulighed, misbrug, forebyggelse, ønske om separat børn-unge spor i ny psykiatriplan.
 Afgivet høringssvar vedr. ”politiets tilsyn med dømte seksualforbrydere” og RKKP: prioritering og
evaluering og lavet ”indstilling af ny patientgruppe til klinisk anvendelse helgenomsekventering.
 Forberedelse af programmet til årsmødet
 Artikel i Altinget om den fremskudte børne- og ungdomspsykiatri
 Udsendelser af hvidbog og nytårshilsener til politikere
 Den 06.01.20 møde med LVS- 32 specialer og dimensionering. Vi anbefaler, at der fortsættes med 24
årlige H-stillinger.
 Hanne og Anne Marie har været på Christiansborg til lobby møder med, Alex Vanopslagh fra Ny
Alliance, Martin Geertsen fraVenstre og Stinus Lindgreen, De Radikale.
 Orientering om opsigelse fra BUP-DK’s kommunikationsmedarbejder.

Hanne Børner orienterede om:
 Sidste møde i referencegruppen nedsat af undervisningsministeriet – et satspuljeprojkt til styrkelse af
PPR. Alle er enige i, at PPR skal påtage sig flere opgaver, herunder behandling. I forbindelse hermed
skal deres faglighed styrkes. Hvilke opgaver og hvor målrettet blev diskuteret, ligesom screening af
børnene, om det er en forudsætning og endelig samarbejdsfalden til BUP.

Jesper Pedersen orienterede om:
 Møder i regi af BUP-DK – generalforsamling i LVS med tema om kliniske retningslinjer
 Møde i Lægeforeningen omkring akut psykiatri samt møde i overlægeforeningen omkring
psykiatriplanen

Marie Louise Max Andersen orienterede om:
 Arbejdet ned NKR for autisme, hvor anbefaling af Melatonin kommer med. Det lader det til at
indsovningen bedres væsentligt, men vi kender ikke til langtidsbivirkninger, hvorfor det bliver en
svag anbefaling.

Anna Sofie Hansen orienterede om:
 Planlægningsgruppen for UEMS seminar, som afholdes i Utrecht – Danmark byder godt ind på
programmet.

Signe Ventzel orienterede om:
 Retningslinje vedr. personlighedsforstyrrelse forventes færdiggjort på møde i Odense ultimo januar
2020.
 Ny hjemmeside – der afholdes møde med ny udbyder snarest – den nuværende hjemmeside lukker pr.
31. marts 2020.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren, herunder budgetforslag for 2020

Anna Sofie Hansen orienterede om det nye bogføringssystem, som kører nu. Der er et pænt overskud i 2019,
som bl.a. skyldes flere medlemmer og I-kursister. Der er ligeledes udarbejdet budget for 2020, som skal
præsenteres på Generalforsamlingen.

5.

Planlægning af årsmødet og generalforsamling

Årsmødet:
Det endelige program til Årsmødet foreligger i næste uge. Bestyrelsen diskuterede aflønning og honorarer til
eksterne oplægsholdere. I nuværende møde har vi inviteret en bruger med til at holde oplæg, og det blev
besluttet, at 'brugere' honoreres med samme beløb som sundhedsstyrelsens takster for undervisning.
Bestyrelsen besluttede endvidere, at der til planlægning af næste årsmøde afholdes et samarbejdsmøde med
pågældende region, som står for planlægningen, således der forventningsafstemmes omkring rammer og
økonomi.
Bestyrelsen anerkender, at det kan være ok med deltagelse af anden faglighed på seminaret, såfremt man har
en aktie i programmet.
Signe Ventzel står for at købe gaver til oplægsholdere.
Generalforsamlingen:
Medlemmerne anmodes om at komme med forslag til drøftelsespunkter på generalforsamlingen. Der skal
dagsorden ud senest 3 uger før afholdelsen med oversigt over kandidater til bestyrelsen.
Anne Marie Raaberg Christensen vil finde en dirigent til mødet.

Der er p.t. to interesserede kandidater til formandsposten, og fire interesserede i en almindelig
bestyrelsespost. Men det er kun Anna Sofie Hansen, der er på valg, og hun overvejer genvalg. Ingen af de
øvrige betyrelsesmedlemmer ønskede at gå på valg.

Signe Ventzel undersøger priser i forhold til at få lavet 300 stk. foldere af Hvidbogen.
Bestyrelsen mødes onsdag den 4. marts 2020 kl.17.00 og der afholdes bestyrelsesmøde indtil kl. 19.00,
Toastmaster: Anna Sofie Hansen vil spørge Ida Marie Ingeholm om hun vil stå for opgaven.
Det besluttes, at Lene følger op på, hvorvidt de tilmeldte til Årsmødet er medlemmer af BUP-DK.
Grupperum til Årsmødet (udover plenumlokalet):
Torsdag: 3 grupperum til 20-30 personer.
Fredag: 2 grupperum til 15 personer.
I år ønsker vi at have navneskilte på bordene.

6.

Psykiatriplan – kan vi få et specielt børne-unge spor?

Hvordan kan vi promovere det? Vi har noget fælles med voksenspsykiatrien, men meget vedrører kun børneog ungdomspsykiatrien. Vil foreslå, at vi kan sidde med i flere grupper. Det blev besluttet, at Anne Marie
Raaberg Christensen udarbejder brev til Sundheds- og socialministeren, Uddannelses- og
forskningsministeren, Social- og indenrigsministeren samt formændene for udvalgene. Derudover afventer vi
dato fra Magnus Heunickes sekretariat for et møde.

7.

Presseplan

Bestyrelsens fremadrettede måde at være på de sociale medier blev drøftet. Vores nuværende Twitterkonto
lukkes og det blev besluttet at den nye bestyrelse må tage beslutning om, hvorvidt der skal oprettes en ny
konto, eller om der ønskes andet medie. Desuden blev det besluttet at afvente med stillingtagen til ansættelse
af ny rådgiver til efter konstituering af ny bestyrelse.
Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for at lave et punkt til Generalforsamlingen, hvor drøftelse og
input til muligheder for at komme ud i medierne. Desuden vil det være gavnligt for den nye bestyrelse at
afholde et bestyrelsesseminar, hvor en konsulent kan lave medietræning for bestyrelsen.

8.

Eventuelt

Katrine Pagsberg er med i en arbejdsgruppe for BUP-DK omkring helgenomsekventering. Novo har bevilget
midler til genstudier og BUP har anbefalet projekt ved Thomas Werge, RegionH. Projektet skal være
landsdækkende og BUP-DK orienteres løbende. Anne Marie foreslår en interessegruppe om emnet.

