Dagsorden
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 26. juni 2015 kl. 12.00-15.30

Sted:

Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Deltagere:

Marianne Kryger, Hanne Børner, Anne Heurlin, Linda Bramsen, Susanne Iversen og
Julia Bech-Azeddine

Afbud:
Referent:

Susanne Iversen

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af referat d. 1.6. 2015, udsættes.
3.

Meddelelser fra formanden/næstformand:

a. Generel orientering: Møde med KL dd., hvor MK og HB deltager. Oplæg fra Københavns
kommune med en kort gennemgang af et to årigt projekt mellem kommuner og region omkring
anbragte børn og unge. Målet er at udvikle et tværsektorielt samarbejdsprojekt - “Indsats på
tværs”. Sigtet er at have øje for nye samarbejdsmodeller og fælles sprog. Beskrive hvad der hindrer og hvad der fremmer det konstruktive samarbejde. KL afholder et strategiseminar i august
og det er muligt at BUP bliver inviteret.
b. Henvendelse fra Peter Gøtzsche med invitation til et oplæg i forbindelse med International meeting in Copenhagen 16. september. Overskriften er: ”Psychiatric drugs do more harm than
good”. Invitationen lægges på hjemmesiden.
c. Folkemødet Bornholm: HB deltog i en debat omkring sårbare unge arrangeret af SFI. HB pointerede at vi skal passe på de mest sårbare grupper af unge (17% uden videregående uddannelse),
hun ser ikke antallet for psykisk sygdom er stigende, men flere får diagnoser.
d. HB er interviewet af P1 journalist omkring ydelsesregistrering i BUP. Interviewet kan podcastes
på P1 orientering og kan findes på hjemmesiden.

e.

BUP-DK har modtaget en bekymringsmail fra regionale OL kolleger gående på en ny model
for udredningspakke version 2, hvor OL ikke har været involveret eller hørt i forhold til den faglige kvalitet i forslaget. Bestyrelsen deler bekymringen og deltager meget gerne aktivt i en sådan
drøftelse.

f.

Forespørgsel af tilsynssvar. Mail fra Klaus D. Jakobsen som har skrevet til SST vedr. ordination
af afhængighedsskabende lægemidler. SST har givet et ikke helt klart svar, hvorfor der vil blive
anmodet om en præcisering af svaret.

4.

Årshjuldatoer: Kommende mødedatoer: d. 28/8 Risskov, d. 21/9 Kbh, inkl. udvalgsformænd, d. 13/11
Hobro, d. 12/1 Glostrup. Drøftelse af muligheden for at afholde bestyrelsesmøder på Fyn fremover,
Linda kontakter Hotel Nyborg Strand for tilbud.

5.

Hjemmeside/kommunikation: Tangora inviteres til et kommende bestyrelsesmøde og fremlægger forslag til ny hjemmeside. HB efterspørger flere nyheder på hjemmesiden fx div. skrivelser. Alt hvad vi
sender ud, lægges på hjemmesiden via AH, som sender videre til Lene. Drøftelse af om nyhedsbrevet
skal lægges direkte på hjemmesiden/sendes automatisk til samtlige medlemmer og om der derudover
skal være et medlemsbrev. Evt. login kode til medlemmerne.

6.

Fokusområder 2015: Lægers faglige trivsel: 1) Uddannelse -psykoterapi, 2) Fagligt miljø, 3) Tilgængelighed til BUP speciallæge, 4)Lægerolle/lægeflugt 5) Diskrepansen mellem den politiske dagsorden
og udmøntelsen heraf.

7.

Journalistbistand: Malene Djurhuus , Kommunikationskonsulent, arbejder aktuelt for flere sundhedsorganisationer, starter som journalist konsulent for BUP-DK i løbet af sommeren. Nyt forslag til strategi med mere fokus på de sociale medier. Aflønnes 5-7 timer om måneden som udgangspunkt. MK
inviterer hende til BUP-bestyrelsesmødet i august. Her drøftes den videre strategi ift fokuspunkterne.

8.

Misbrugsbehandling til unge med dobbeltdiagnoser, LB har haft kontakt til SST vedr. tilskudspraksis
for medicinsk behandling til pt. med misbrug. Der stilles forslag om at udarbejde en klinisk retningslinje med inddragelse af relevante samarbejdspartnere.

9.

Henvendelse fra DR – (udsat punkt fra sidste møde).

10.

Evt. HB har haft møde med formand Knud Kristensen fra SIND, aftale om at BUP-DK fremover indkaldes til de allerede eksisterende møder, der afholdes mellem DPS og SIND. Punkt til næste dagsorden: Fælles konference med SIND, DPS, KL og BUP.

