Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Tirsdag d. 18. januar 2022 kl. 9.00 - 16.00

Sted:

Tivoli Hotel
Arni Magnussons Gade 2
1577 København V

Deltagere:

Linda Hardisty Bramsen, Nina Tejs Jørring, Rikke Wesselhöft, Anna Sofie Hansen, Nina Staal og
Erik Døssing. Derudover deltager Malene Djurhuus.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 03.12.21

Referatet blev godkendt.

3.

Gensidig orientering

Linda Bramsen orienterede om, at arbejdet med 10-års planen har fyldt alt. Nina Tejs Jørring deltager i
møder med psykiatrialliancen, men har forfaldden 25. maj og efterlyser en anden repræsentant fra
bestyrelsen. Mødet afholdes i FOA’s hus i København.

4.

Økonomi og nyt fra kassereren

Anna Sofie Hansen orienterede om status fra kassererposten.

5.

Møde med DIS kongres service og Anne Marie Raaberg Christensen i forhold til ESCAP
konference i 2023 – deltager virtuelt kl. 10.00 – 11.00

Henrik Dyhr fra DIS kongres service præsenterede status på projektet, herunder særligt udkast til budgettet
for kongressen. Bestyrelsen kom med spørgsmål og input til udkastet. Det blev besluttet, at budgettet
præsenteres på Generalforsamlingen, hvor der orienteres generelt om kongressen i 2023.

6.

Oplæg til kommissorium til stiftelse af etikudvalg under BUP-DK – Mette Falkenberg Krantz
kommer med oplæg til bestyrelsen og deltager virtuelt kl. 11.00.

Mette F. Krantz fremviste udkast til kommissorium for bestyrelsen og formålet med etikudvalget.
Bestyrelsen fremkom med bemærkninger til mødefrekvens, perioder for deltagelse i udvalget, forventninger
til mødedeltagere og afrapportering til bestyrelsen. Udvalget sidestilles med de andre udvalg under BUP-DK.

Med de faldne bemærkninger fremsender Mette et nyt udkast til bestyrelsen og efter godkendelse
fremlægges kommissoriet på Generalforsamlingen til marts.

7.

Folkemødet den 16.-19. juni 2022 – drøftelse af eventuel deltagelse

Nina Tejs Jørring deltager alle dage på Folkemødet og Linda Bramsen deltager fra den 18. juni 2022.
Flere har ytret interesse i at lave noget sammen med BUP-DK. Det blev besluttet at byde ind hos alle
relevante, såfremt de ønsker det, særligt om lørdagen hvor både Nina og Linda kan være repræsenteret. Nina
Tejs Jørring sender mail ud til alle børneforeningerne m.fl. for at lave aftaler.

8.

Fælles skriv fra FYP, DPS og BUP. Se videresendt mail fra Linda den 02.01.22. Deltagelse
v/Kasper Jessen og Ida Ingeholm Klinkby kl. 13.00.

Der var forholdsvis kort tid til drøftelsen, men bestyrelsen kom med forskellige forslag til indhold til et
fælles skriv. Det blev besluttet, at FYP kommer med et oplæg til en strategi for, hvad vi kan gøre i fællesskab
efter møde med DPS og så finder vi en fælles dato for møde alle 3 foreninger.

9.

Deltagelse og tilmelding til konferencen i Maarstricht.

Det er tidligere besluttet, at alle fra bestyrelsen få betalt deltagelsen i Maarstrict. I øvrigt har Nina Tejs
Jørring indsendt abstract. Pga. corona er tilmeldingsfristen imidlertid udskudt.

10.

LVS/DSMU - Forespørgsel til de specialebærende selskaber vedrørende specialets arbejde med
målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen - nu og i fremtiden. Se mail fra Linda 10.01.21.

Bestyrelsen drøftede henvendelsen og besluttede at opgaver ligger i Videreuddannelsesudvalget. Imidlertid
er der ved at ske formandsskifte i udvalget. Nina Tejs Jørring byder derfor den kommende nye formand
Meryam Javed velkommen i udvalget og siger tak for indsatsen til Ulla Pedersen, som har varetaget posten
de senere år. I mailen fremsendes dermed også opgaven med at få udfyldt spørgeskemaet.

11.

Status på planlægning af Årsmødet

Programmet for dag 1 er stort set klar og lægges på hjemmesiden i denne uge. Der mangler planlægning for
dag 2. Det er muligt at tilmelde sig årsmødet nu.
På valg er: Linda Bramsen (modtager ikke genvalg) og Rikke Wesselhøft (modtager genvalg).

Punkter til generalforsamlingen blev drøftet. Af tidsmæssige årsager for den videre planlægning af årsmødet
blev det besluttet, at der afholdes et virtuelt møde onsdag den 26. januar 2022 kl. 17.00. Linda sender link ud
til bestyrelsen.

12.

Inspektorrapporten fra et opfølgende besøg den 19. og 20. maj 2021 på Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri – til drøftelse

Nina Staal orienterede om rapporten og de faldne bemærkninger. Det var et ekstraordinært besøg og nu er de
i den normale gænge igen med ca. hvert 4. år.
I den forbindelse gik snakken på inspektorer generelt og hvorvidt der er inspektorer nok til at dække landet.
Det blev besluttet, at Anna Sofie Hansen vil skrive mail til Sara Poulsen herom. Det blev under alle
omstændigheder besluttet at dagsordensætte rekruttering af inspektorer som emne på Generalforsamlingen.

13.

Udpegning til Arbejdsgruppen for anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med
epilepsi

Bestyrelsen drøftede mulige emner. Det blev besluttet, at Anna Sofie Hansen vil skrive til Meta Jørgensen og
høre, hvorvidt hun vil være interesseret i udpegningen.

14.

Drøftelse af henvendelse til regionerne mhp. Ansøgning af midler til medicinstuderendes
deltagelse i Årsmøde – status fra Anna Sofie Hansen

Stort set alle regioner har meldt tilbage, at de vil støtte enkelte medicinstuderendes mulighed for at deltage i
Årsmødet. Anna Sofie Hansen vil sende mail til de ledende overlæger, professorerne og psykiatriselskaberne
på universiteteterne og bede dem melde ud til de medicinstuderende, at de kan lave en kortfattet ansøgning
på max ½ side. BUP-DK dækker rejseudgifterne.

15.

Gennemgang og opfølgning på dynamisk oversigt over BUP-repræsentanter i råd, nævn, udvalg
og fora. Bilag i mappen.

Udsat til næste møde.

16.

Eventuelt

Transitionsudvalg:
Erik Døssing ønskede at emnesætte udvalget på Generalforsamlingen i forhold til rekruttering af
repræsentanter.

Fællesmøde med udvalgsformænd og uddannelsesansvarlige overlæger kl. 14.00
Deltagere:
Ida Klinkberg, Anne Sofie Hansen, Charlotte Greisen, Anne Cathrine Steenstrup, Gabriel Leth, Niels
Bilenberg, Bernadette Buhl-Nielsen, Anne Dorthe Stenstrøm, Helle Rasmussen, Christine Ebbesen, Merete
Franzen, Sara Poulsen og Meryam Javed.

Fra diagnoseudvalget blev der orienteret om en næsten færdig ICD-11 version, som skal oversættes fra
engelsk til dansk. Implementering af ICD-11 forventes at ske i 2024. Der blev spurgt til, hvorvidt der
manglede flere BUP-repræsentanter i arbejdsgruppen. P.t. er der 4, og processen godt i gang, så der mangler
ikke nogen. Det kan tænkes, at der ske udskiftning over tid.

Fra Region H melder der om en ny model for fordeling af opgaver for de uddannelsesansvarlige overlæger. I
år er der mange ansøgere til H-stillingerne. Der opleves en stor efterspørgsel på nedsat tid og
forskningsmuligheder. Nedsat tid kan give problemer med at få uddannelsen gjort færdig. Deltager i et
nationalt netværk og er gået sammen med VOP omkring specialespecifik vejlederkursus.

I-kurserne kører virtuelt, men forventes snart at gå over til de fysiske møder. Der spørges ind til, hvorvidt Hkursister kan deltage i særlige moduler på I-kurserne omkring psykoterapi. Der er enig blandt
mødedeltagerne om, at regionerne selv skal lave opsamlingskurser for H-kursisterne.
H-kurserne – der skal findes en ny kursusleder til H-kurserne fra foråret 2023. Der laves et opslag snarest på
hjemmesiden, hvor vi anmoder om ansøgninger fra interesserede. Det er muligt at få et år til at blive kørt
godt ind i arbejdet sammen med nuværende kursusleder. H-kurserne kører både fysisk og virtuelt for
nuværende.
Målbeskrivelsen – selskabet skal godkende den version, som sendes ind til godkendelse. Der linkes til
målbeskrivelsen på hjemmesiden, således den linker direkte til SST.
ADHD databasen – der er ikke så mange registreringer. I 2022 skal der afrapporteres behandlingsindikatorer.
Medicin, netværksmøder og psykoedukation bliver behandlingsindikator. Der er ligeledes forslag om at
kunne bruge databasen til at registrere patienter, som har taget folkeskolens afgangseksamen. Det ønskes at
dette nævnes på årsmødet under orientering.

Fra Region Syd blev der orienteret om, at det er svært at rekruttere både til I- og H-uddannelserne. Der er en
tendens til, at I-kursisterne ønsker at prøve flere specialer, og så går der lang tid inden en eventuel H-stilling.

Det er svært at passe forløb i ambulant funktion, når man går i vagt og er på uddannelse. Det optager 3 dage
om måneden. Linda anbefalede, at de laver en beregning af, hvor meget de kan være til stede, således der er
syn for sagen.

Region Midt melder om samme udfordring med rekruttering, - sværest med H-stillingerne. Der er
vagtudfordringer med belastede vagter og usikre læger. H4 lægerne går i bagvagt det sidste halve år. Nogle
har svært ved at få psykoterapien godkendt inden de bliver speciallæger.
Region Nord – og svært at rekruttere. Der er lavet en uddannelseshåndbog, så man arbejder i samme retning.
Endvidere elektronisk logbog og 360 gr feedback system. Med i et nationalt netværk af uddannelseansvarlige
overlæger fra både BUO og VOP. Fokuset er på rollen som uddannelsesansvarlig læge,
forventningsafstemning af opgaver og klæde vejlederne godt på.
Ny formand for VIU – Meryam. Har brugt meget tid på målbeskrivelsen fra kommentarerne fra bestyrelsen.
Psykoterapidelen skrives ind – og så forventes den snart færdig.

Fra psykoterapiudvalget meldes der, at der er stor mangel på specialister og supervisorer. Der arbejdes i
udvalget med at skabe tre specialistuddannelser, idet der mangler specialister i hele landet og mangler
specialistuddannelser. Det vil være helt nyt, hvis man kan skabe specialistuddannelser under eget selskab.
Der er ønske om at disse uddannelser er landsdækkende.

Der arrangeres et medlemsmøde i 2022 omkring psykoterapiuddannelsen.
Region Sjælland – har knap så omfattende rekrutteringsproblemer, som i andre regioner. Der er dog sket en
del ændringer på ledelsessiden. Der forventes inspektorbesøg start februar.

