Børne-og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark (BUP-DK)

Bestyrelsesmøde den 1. februar 2008
Til stede:
Hanne Børner (HB), Tine Houmann (TH), Uwe Klahn (UK), Anne Grønfeldt (AG), Anne-Rose
Wang, Jan Jørgensen.
1. Referat fra bestyrelsesmøde d. 4.12.07 godkendt.
2. Planlægning og prioritering af dagsorden:
Denne godkendes.
3. Målbekrivelse:
Til stede under dette punkt også: Formand for videreuddannelsesudvalget speciallæge Mie
Bonde Hansen.
Målbeskrivelse drøftes med fokus på forhold, videreuddannelsesudvalget ønsker bestyrelsens
holdning til.
Centrale holdninger at indarbejde i den forsatte proces:
H-læger bør have mindst 2 års vagt med henblik på dels at blive fortrolig med den akutte del af
specialet, der kommer mere og mere i fokus, dels at få den ledelsesmæssige erfaring, der
kommer af at skulle prioritere opgaver under tidspres. H-læger i de fleste regioner har aktuelt 34 års vagtarbejde.
Afvikling af ½ års uddannelsestid i udlandet eller i speciallægepraksis kan komme på tale på
længere sigt, men vurderes ikke at kunne implementeres de første år.
Det anbefales, at der afholdes teoretiske kurser hvert år.
Begrebet ”Psykisk sygdom/udviklingsforstyrrelse” fastholdes – erstattes ikke af det bredere
begreb ”Psykisk forstyrrelse”.
Kompetencer som Medicinsk ekspert, akademiker og kommunikator prioriteres højest.
Plan: MBH udarbejder udkast nr. 4 til godkendelse i bestyrelsen. Hun orienterer om den nye
målbeskrivelse på BUP-DK´s generalforsamling marts 08.
4. Årsmøde:
Foreløbigt program færdiggøres – se bilag 1. Tilmeldingsfrist 20.3.08. Pris: 1400 kr. for hele
programmet. 800 kr., hvis overnatning ikke ønskes.
Plan: AW renskriver program, så snart de sidste navne er på plads, og sender det til bestyrelsen
3.2.08.
JJ indhenter færdigt forskningsprogram fra Niels Bilenberg og sørger for annoncering på
hjemmeside af det fuldstændige program med oplysning om sponsor, tilmeldingsfrist, pris og
kontonummer til indbetaling.
TH og UK samarbejder om endelige aftalaler med sponsorer.
Oplægsholdere får som sædvanligt 2 flasker vin a ca. 90 kr.UK indkøber og medbringer 24
flasker.
Generalforsamling:
Formandens beretning drøftes kort. Der er opbakning til udkastet, der kun ændres på få punkter.
Endelig dagsorden fastlægges – se bilag 2.
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5. Orientering fra formanden:
Videreuddannelse af psykologer i psykiatrien:
Danske regioner har nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af forslag til
videreuddannelse af psykologer i de psykiatriske specialer. Der er repræsentanter fra Dansk
Psykologforening, De 5 danske regioner og Danske Regioner. BUP-DK og DPS er ikke
repræsenteret. Der er ingen repræsentanter fra børne- og ungdomspsykiatrien blandt regionernes
repræsentanter.
Der er gjort indsigelse herimod. Formændene for DPS og BUP-DK er herefter inviteret til en
drøfelse af arbejdsgruppens forslag i Danske Regioner.
Også resten af bestyrelsen finder den manglende repræsentation af de videnskabelige selskaber i
arbejdsgruppen overraskende og utilfredsstillende.
HB sender kommissoriet for arbejdsgruppen til bestyrelsens medlemmer til orientering. Senere
følger formentlig høringsrunde vedr. selve forslaget.
Kontakt med Danske Regioner vedr. hensigtsmæssig organisering af Børne-og
ungdomspsykiatrien:
Bent Hansen har på baggrund af en konkret sag i pressen indbudt HB og JJ til møde med fokus
på, hvordan faget klarer de kommende års udfordringer bedst muligt. Der var tale om en
konstruktiv dialog. HB og JJ har peget på behov for akut beredskab, klinikker til udredning og
behandling samt nødvendighed af flere sengepladser til hjemtagning af patienter. Bestyrelsen
bakker denne prioritering, der også hviler på konklusionerne i Sundhedsstyrelsens årlige
rapporter, op.
Selskabsmøde om BUP-basen:
HB fungerer som tovholder for bestyrelsen.
Næste møde 12.2.08
Aflyses.
Evt.
Fonden ”Arv efter Poul E. Smith” havde 1.1.08 en beholdning på knapt 160.000 kr.
25 års jubilæumsgave fra DPS havde 11.08 en beholdning på ca. 2500 kr.
Kassereren vil fremover varetage de to konti. Det har endnu ikke været muligt for bestyrelsen at
opstøve fundatsen til førstnævnte fond. Bestræbelserne fortsætter.
Lise Nyholm ønsker at ophøre som redaktør af BUP-DK´s kursuskalender. Sille Arildsen
anmodes om at overtage opgaven.
Referent:
Anne-Rose Wang.
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