Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt: Torsdag d. 27. november 2014 kl. 11.00-16.00
Sted: Privat hos Susanne Iversen
Hostrupkrogen 42
9500 Hobro
Deltagere: Marianne Kryger, Jan Kristensen, Ulla Lægaard, Linda Bramsen og Susanne Iversen
Afbud: Anne Heurlin
Referent: Susanne Iversen
1. Dagsordenen godkendes.
2. Referat BUP-dk mødet d. 31.10.14 godkendes.
3. Meddelelser fra formanden:
a. Interview til KL´s medlemsblad vedr. Videnscenter for forebyggelses seneste rapport om
børns mentale sundhed.
b. Møderne med sundhedsordførerne på Christiansborg starter i næste uge.
4. Sundhedsstyrelsen - udvalg for psykiatri, MK har deltaget. Temaet var nedbringelse af
dødelighed på baggrund af en arbejdsgruppe som BUP ikke var inviteret med i. Vi har påpeget
overfor SST at vi kunne have bidraget med væsentlige input.
5. Med-Case - ny vidensdelingsværktøj til læger, punktet udsættes til næste møde.
6. Orientering fra webmaster punktet udskydes til næste møde.
7. Status fra kasseren, punktet udskydes til næste møde.
8. Betaling for I-kursus: Linda har udsendt elektroniske fakturaer til alle centre. Disse forventes
indbetalt senest primo dec. Hvis indbetalingen ikke foretages vil kursisterne ikke kunne få
kursusbevis før betalingen foreligger. Vi forventer, at vi hermed får pengene ind i modsætning
til tidligere år. UL rejser spørgsmålet, om ikke betalingen kan indkasseres før opstart på Ikurset
9. Faglig drøftelse af samarbejdet mellem privatpraktiserende speciallæger og PPR. Det opleves
som et problem at Privatpraktiserende speciallæger som led i en udredning, hvor der er
mistanke om generelle eller specifikke indlæringsvanskeligheder, ikke kan henvise til PPR for
en sådan undersøgelse. UL vil rette henvendelse til formand for Dansk Psykologforening for
videre drøftelse og vidensdeling.
10. Årsmøde 2015 planlægning.
11. Debatpanel Altinget, næste indlæg kommer til at omhandle misbrug og dobbeltdiagnoser.
Fokus på mangelfuldt tilbud til børn og unge både kommunalt og i sekundærsektoren. Indsats
på tværs af sektorer.
12. Retspsykiatrisk Database - deltagelse og styregruppe: LB har været til 1. møde, der bliver tale
om ca. 6-8 møder over de næste 2 år.
13. Målbeskrivelse for specialet - revideret udgave fra Ulla Jørgensen
14. Ledige poster, listen opdateres og sendes til Lene.
15. Evt.

