Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Onsdag d. 4. marts 2020 kl. 17.00 - 19.00

Sted:

Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg

Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel, Marie Louise Max Andersen,
Jesper Pedersen og Anna Sofie Hansen.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 10.01.20

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie:
16.12 møde med Hanne Børner i KL vedr. planlægning af konference ”Kan sløjfen bindes” – dato 22.6. Nyt
møde efter 16.3
13.1 møde med Jesper Pedersen og Anja Markovich- rådgivning til social benchmarkingsanalyse
24.1 møde med Hanne Børner i lægeforening om FOA psykiatriplanspapir- vi skal være fleksible
28.1 møde med Hanne i FOA om fælles papir med ønsker til 10 års psykiatriplan (afventer endeligt udkast) –
den foreløbelige udgave er accepteret af BUP
12.2 møde med kongres PCO Melena Schjøth. Tivolicenter er stort nok til 2800 personer. Der anbefales en
mindre styregruppe og der aftales løbende kontakt.
18.2 møde dansk multidiciplinært forum for kvalitet i psykiatrien – der problemer med adhd databasen både
valg af indikatorer, datakomplethed og spørgsmål om, der er mørketal fra pt. diagnostiseret udenfor
regionspsykiatrien.
21.2 videomøde med kommende BUPformand. Orientering og overlevering af planlagte mødedatoer

23.2 deltagelse i Sorø møde om inklusion arrangeret af undervisningsministeriet. Inklusion er mulig, men er
ikke for alle. Større fokus på den rummelige skole og forældreopbakning. Antallet af elever med bestået 9
klasse er lidt nedadgående.
26.2 Interview DR-Ultra om diagnosestigning. Diagnoser er til for at børn og unge kan få rette støtte.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren, herunder budgetforslag for 2020

Tilfredsstillende regnskab for 2019 forelå og bestyrelsen underskrev årsrapport og revisionsprotokollat.
Kassereren fremlægger budget for 2020 for Generalforsamlingen.

5.

Planlægning af årsmødet og generalforsamling

Alle læger i Region Hovedstaden har fået besked på, at de ikke må deltage i Årsmødet pga. Coronavirus.
Bestyrelsen måtte derfor revidere programmet for årsmødet, særligt på workshopdelen. Se endvidere
revideret program på selskabets hjemmeside for yderligere information. Det blev endvidere besluttet, at
selskabet indkøber en adgang til videokonference via Zoom, således alle blot via deres computer kunne
deltage online ved Årsmøde og Generalforsamling.

6.

SATS pulje projekt om karriere veje i b&u psykiatrien

Punktet blev drøftet på en workshop på Årsmødet.

7.

Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskabs svar på spørgsmål vedr. udbud og efterspørgsel af
Speciallæger – høringssvaret er medsendt denne dagsorden – til drøftelse

Punktet blev ikke drøftet. Er sendt videre og forslaget kan ses på høringsportalen. BUP har anbefalet uændret
antal H-stillinger, men et øget antal I-stillinger.

8.
Intet.

Eventuelt

