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

Bestyrelsesmøde d.4.11.2008
Bispebjerg
Til stede: Hanne Børner (HB), Uwe Klahn (UK), Anne-Rose Wang (AW), Jan
Jørgensen (JJ), Tine Houmann (TH), Anne Grønfeldt (AG)
1. Godkendelse af referat: Referatet blev udleveret og gennemlæst og det bemærkedes, at det af de
fleste bruges som et arbejdspapir, hvorfor det skal ud kort efter mødet. Der blev lavet rettelser til
referatet, hvorefter det kunne godkendes.
2. Planlægning af dagsorden. Punktet hjemmeside tilføjes
3. Orientering. JJ refererede fra processen omkring rapporten om specialeplanlægningen. Den er
nu færdigskrevet og ligger i den regionale baggrundsgruppe. Med baggrund i aldersafgrænsningen
bliver skizofrenigruppen for lille til at ligge i hovedfunktionen, hvorfor det må være et regionalt
anliggende. Der var enighed om, at der er brug for en beskrivelse af BUP-modellen for tidlig
opsporing og intervention ved psykose. Dette kan eventuelt være emne ved et kommende
selskabsmøde. HB orienterer om, at Danske Regioner har udfærdiget en rapport om dette emne,
hvor Pia Jeppesen har deltaget.
Omkring akutfunktionen er det besluttet, at der på steder med hovedfunktion skal være en børne- og
ungdomspsykiater på telefonvagt. På steder med specialefunktion skal børne- og
ungdomspsykiateren kunne komme tilstede indenfor 30min. Der er ingen udmeldinger på
forvagtsniveauet, hvilket diskuteres, da denne i princippet kunne tænkes varetaget af somatisk
skadestuelæge.
Med baggrund i henvendelse fra Selskabet fra Kommunelægerne med en opfordring til at mødes
med BUP-DK og drøfte vores fælles patienter, har selskabet meldt positivt tilbage.
HB orienterer bestyrelsen om sidste nyt vedrørende psykologernes specialuddannelse (udvalg
nedsat af Danske Regioner).
JJ orienterer om, at det tidligere ungdomspsykiatriske landsmøde er udvidet til et børne- og
ungdomspsykiatrisk landsmøde, som næste gang foregår i Odense til foråret.
Kasserer UK orienterer om, at selskabet har en sund økonomi.
4. Selskabsmøder. Gæsteprofessor i Ålborg Hans-Christoph Steinhausen vil i samarbejde med
Søren Dalsgaard arrangere et selskabsmøde i 2009.
Endvidere er der brug for at diskutere den børne- og ungdomspsykiatriske indsats i forhold til
opsporing, udredning og behandling af skizofreni. AW vil gå videre med dette.
5. Konference om fremtidens børne- og ungdomspsykiatri. HB’s indlæg skal indeholde at vi
modtager de mest syge, og dette svarer formentlig til 1½ -2% af en børne- og ungeårgang. For at
kunne leve op til det, så kræves det, at vi har en velfungerende primær sektor og gode kommunale

samarbejdspartnere. Der skal fremhæves det vigtige i, at have en løbende diskussion/samsyn
omkring hvem der hører til vores målgruppe, der skal være klare ansvarsområder.
BUP betaler for bestyrelsens deltagelse i konferencen. Der er sendt indbydelse ud til alle
medlemmer og de ledende overlæger opfordres til at deltage.
6. Årsmøde. I forhold til de store udgifter til ubenyttede værelser sidste år, er der enighed om, at
der må være tidligere forhåndstilmelding. Der er reserveret 50 værelser på Hotel Nyborg Strand.
Der skal være en pris med og uden overnatning.
UK kontakter stedet mht. hvad priserne inkluderer og tager endvidere kontakt til sponsorer. TH
skriver program, som må være åbent omkring forskningsdagen og kontakter endvidere musikken fra
sidste år. Årsmødet annonceres via de ledende overlæger og via hjemmesiden. Hanne kontakter
Niels, Per, Anne Mette og Katrine.
7. BUP´s arbejdsform – afrunding. Der er enighed om, at bestyrelsen skal vente og tage sig tid til
at diskutere centrale temaer, så det ikke bliver forhastede beslutninger på mail. I specielle tilfælde
kan telefonmøde komme på tale, hvis en hurtig beslutning nødvendig.
8. Kommentarer til udrednings- og behandlingsretten. Der er kun få tilbud at henvise til.
9. Hjemmeside. Der mangler fortsat billeder af AG og AW
Der blev stillet spørgsmål ved, hvorfor vi ikke har vores eget forskningsudvalg? Dette punkt skal på
til næste bestyrelsesmøde.
Der er fortsat medlemmer der klager over, at de ikke får Nordisk tidsskrift. UK har opdateret listen
over medlemmer. Ved næste bestyrelsesmøde skal vi diskutere, om vi stadig skal abonnere på
tidsskriftet. Hjemmesiden kunne indeholde links til alle børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.
For at sikre medlemstallet vil vi bede de ledende overlæger opfordre deres nye læger til at melde sig
ind i BUP.

