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

Bestyrelsesmøde d.4.9.2008
BUP-Center Glostrup
Til stede:
Hanne Børner (HB), Uwe Klahn (UK), Tine Houmann (TH), Anne-Rose Wang (AW), Anne
Grønfeldt (AG).
Afbud: Jan Jørgensen
1. Godkendelse af referat: Der blev lavet en tilføjelse til referatet omkring diskussion af
principielle sager på møder og kun i nødstilfælde via mail. Herefter blev referatet godkendt.
2. Dagsorden planlægges.
3. ( Herunder pkt. 9. 10. og 11.) Orientering. HB har været til møde med Børnerådet (under
Velfærdsministeriet).
Her var man optaget af spørgsmål omkring medicin og hvorvidt der sker en overbehandling.
Endvidere var der spørgsmål om angst og eventuel stigning af denne blandt børn. Der blev stillet
spørgsmål omkring adoption og ventelister.
Projektet ”Map of medicine er udskudt”.
Kontaktperson i DMS Anne Marie Christensen.
Ole Sylvester Jørgensen trækker sig fra posten i Hermansens mindelegat. Bestyrelsen vil indstille
Anne Mette Skovgaard og som suppleant Anne Marie Christensen.
Der er kommet forespørgsel vedr. indledning af H-forløb med internatkursus, dette er ikke et
anliggende for bestyrelsen. AW, HB og UK går videre med det.
Ny junior inspektor Rikke Wesselhøft.
Der er ikke tilstrækkelig indberetning fra regionerne til NIP. Bestyrelsen peger på mulige
medlemmer til arbejde omkring bivirkningscheckliste, UK spørger Flemming Sevaj, JJ spørger Per
Nøhr Jensen og TH vil så kontakte Peter Janzen.
4. (+pkt. 12) Selskabsmøder – Karrieredag. Ian Van der Gaag holder oplæg til årsmødet torsdag
d.5.3.09 omkring autismespektrum forstyrrelser og den brede fænotype.Niels Bielenberg og Gitte
Madsen vil lede den efterfølgende diskussion. AW taler med Nina Theis Jørring om at hjælpe med
praktiske ting. UK sørger for vin. TH laver program for torsdag. Professorerne står for programmet
fredag omkring forskning sammen med Anne Mette Skovgaard og Kathrine Paghsberg.
AW opfordrer kursistholdet til at genoptage traditionen med at arrangere et selskabsmøde.
Deltagelse i Karrieredage 9.oktober på det Sundhedsvidenskabelige fakultet Kbh. arrangeres af folk
fra Hillerød.
5. Konference. Der afholdes konference om børne- og ungdomspsykiatri d.3.12 på H. C. Andersens
hotel arrangeret af BUP-DK og Danske Regioner. Alle bedes overveje, om de kan pege på en egnet
patient til et kort oplæg omkring hvordan der er at være patient i børne- og ungdomspsykiatrien.

6. Ansættelsesprocedure. I forbindelse med de nye procedurer for ansættelsessamtaler til H-forløb
peger bestyrelsen på Else Bonde som fællesmedlem i de regionale ansættelsesudvalg.
7.

•

•

Specialeplanlægning. Der lægges lige nu sidste hånd på forslaget. JJ sammenskriver. På
mødet diskuteres forholdet mellem faglighed og nærhedsprincip. Oplægget drøftes og
problematiseres omkring spædbarnspsykiatrien, dette bør bringes tilbage til diskussion i
gruppen. Ansvaret for de svært udadreagerende skal evt. flyttes til de højt specialiserede afd.
Akuttilbud. Status vedr. planlægning af akuttilbuddene. DR´s forslag lagt ud på deres
hjemmeside. Der foreligger også rapport fra Sundhedsstyrelsen på deres hjemmeside.
Repræsentant fra BUP-DK Georg Gouliaev desværre ikke til stede ved mødet.

8. Selskabets opgaver. Lægeforeningen har anmodet om udpegning af speciallæger til
udfærdigelse af speciallægeerklæringer. Der er enighed om, at det ikke er bestyrelsens opgave at
kompetencevurdere vore kolleger fx i forbindelse med udfærdigelse af speciallægeerklæringer.
Referent AG
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 4. 11 på Bispebjerg

