Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Mandag d. 27. marts 2017 kl. 10.00 - 15.00

Sted:

Domus Medica
Kristianiagade 12
2100 København Ø

Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Anne Heurlin, Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine, Jesper
Pedersen og Signe Ventzel,
Malene Louise Djurhuus som vores PR konsulent og Lene Lundkvist som sekretær.

Afbud:

Anne Torgny Andersen

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 01.02.17 og d. 03.02.17

Referaterne blev godkendt.

3.

Gensidig orientering, herunder hvem går til hvad?

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om:
- fremsendt brev i anledning af TV-dokumentaren ”Børnene på Psyk. Bestyrelsen ønskede at udtrykke
deres bekymring for det signal, som udsendelsen i givet fald kunne give omverdenen, omkring brugen af
tvang på børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger.
- kontakt fra Altinget vedr. muligheden for deltagelse i partipolitiske møder. Prisen er 19.000 kr. årligt,
hvilket bestyrelsen derfor har fravalgt.
- Indstilling til LVS af Anne Mette Skovgaard til SEB’s hæderspris.
- Besvaret forespørgsel fra LVS, at BUP-dk ikke har regler mod samarbejde med lægemiddelindustrien,
men at vi ikke i lang tid har brugt sponsorstøtte.
- henvendelse fra International Association for Youth Mental Health, hvor vi er blevet spurgt, hvorvidt
vi vil være ansvarlige for planlægning og afholdelse af konferencen i København 2019. Bestyrelsen
besluttede, at vi ikke kan stå for konferencen, men kan være deltagende ift. seminarer/indslag.

Bestyrelsen er i tvivl om, hvilket fokus konferencen har. Bestyrelsen ønskede at undersøge tingene
nærmere og evt. deltage på konferencen i 2017, som afholdes i Dublin den 24.-26. september 2017.
- Møde med Lægeforeningens psykiatriudvalg, hvor både hun og Jesper Pedersen deltog.
Lægeforeningen har bedt Selskabet komme med en forebyggelsesstrategi. Bestyrelsen foreslog, at
psykoseområdet kunne være et område, som vi ønskede Lægeforeningens støtte til. Det blev drøftet, at vi
ved for lidt om, hvad der er evidens for, specielt den primære profylakse.

4.

Planlægning af datoer for kommende bestyrelsesmøder

Bestyrelsen planlagde følgende mødedatoer:
Den 12. juni 2017 kl. 10.00 – 18.00 (Domus Medica):
Kl. 10.00 – 12.00: Arbejdsgruppemedlemmerne for forløbsprogrammer
Kl. 12.00 – 16.00: Bestyrelsesmøde
Kl. 16.00 – 18.00: Fællesmøde med DPBO
Den 21. september 2017 kl. 10.00 – 18.00 (Hotel Nyborg Strand):
Kl. 10.00 – 16.00: Bestyrelsesmøde
Kl. 16.00 – 18.00: Møde med udvalgsformændene
Den 7. november 2017 kl. 10.00 – 15.00 (Hotel Nyborg Strand)
Den 26. januar 2018 kl. 10.00 – 15.00

Lene booker lokaler og forplejning.

5.

Sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper for forløbsprogrammerne: proces og status (Hanne)

Hanne Børner orienterede om processen med forløbsprogrammerne, som er finansieret via satspuljepenge.
Hanne sidder med i referencegruppen og Sundhedsstyrelsen fungerer som formand og referent. Det blev
oplyst vedr. arbejdsgrupperne i forhold til BUP-repræsentation:
ADHD-gruppen: Jens Buchhave og Tine Houmann
Depressionsgruppen: Pia Jeppesen og Merete Juhl Sørensen.
Spiseforstyrrelsesgruppen: Ulla Moslet og Else Marie Olsen
Referencegruppen og arbejdsgruppen har mødet diskuteret afgræsning af aldersgrupper. Formålet med
udarbejdelse af forløbsprogrammer er det forpligtende samarbejde på tværs for hensigtsmæssige
patientforløb. Det blev oplyst, at gruppen vil indhente erfaring fra eksisterende projekter og kvalificere
projekterne via dialog i arbejdsgrupperne.

Bestyrelsen drøftede, hvorvidt det kunne være givtigt at invitere medlemmerne til Selskabsmøde eller
alternativt at der afholdes debatmøder i de enkelte regioner. Det er vigtigt, at vi får medlemmernes
opbakning og input. Det blev besluttet at spørge arbejdsgrupperne om, hvornår de kan melde 2-3 pointer ud,
som kan drøftes videre med medlemmerne. Bestyrelsen vil satse på 2 møder på landsplan i september
måned.

6.

Følgegruppen for Psykiatriske Pakkeforløb (DR) – revision – forslag? (Anne Marie)

Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om arbejdet i følgegruppen med både udrednings- og
behandlingspakker. Behandlingspakkerne er ikke så kendte og udrednings- og behandlingspakkerne
anvendes ikke ens i regionerne. Der var i bestyrelsen tvivl om, hvorvidt pakkerne var minumumskrav, men
det blev oplyst, at pakkerne kun er vejledende. Anbefalingen fra BUP-DK er at sætte fokus på
psykose/skizofreni området. Jesper Pedersen foreslår, at vi går væk fra pakkerne og i stedet for undersøger
evidens og arbejder efter kliniske retningslinjer. Anne Marie vil give dette videre til følgegruppen.

7.

Lægeforeningens psykiatriudvalg: forslag til forebyggelse (Anne Marie og Jesper)

Se pkt. 3, sidste afsnit.

8.

Presse – hvor enige skal vi være, når vi melder ud? Vil flere følge debatten på Twitter?

Bestyrelsen diskuterede rammerne for de fælles udmelding fra Selskabet. Det kunne være en mulighed at
mødes kort en eftermiddag for at afstemme, alternativt et telefonmøde.
Bestyrelsen drøftede vigtigheden at profilering af specialet, herunde at Twitte de gode historier, fortsat
politisk fokus, samt et øget fokus på mere tid behandlingsarbejdet i Børne- og ungdomspsykiatrien, hvor
overskriften til en debat kunne være ”glem ikke behandlingen”. Det blev foreslået, at Malene kunne lave et
udkast til notat herom.

9.

Planlægning af Folkemødet på Bornholm (Anne)

Anne Heurlin repræsenterer BUP-DK ved Folkemødet og er inviteret til flere debatter. Bestyrelsen hjælper
Anne med forberedelsen. Der kom forslag om at tale om forpligtende samarbejder. Det blev drøftet, at Julia
Bech-Azeddine eller Signe Ventzel evt. også deltager i Folkemødet.

10.

Eventuelt

Repræsentant i DPBO:

Anne Heurlin ønsker at udtræde som repræsentant. BUP-DK besluttede at slå det op under ”ledige poster” på
hjemmesiden og Anne skriver et par linjer om opgaven. Der er Generalforsamling den 7. maj i selskabet og
det vil være optimalt, hvis der kan findes en ny repræsentant inden denne dato.

Strategien for BUP fremadrettet:
Bestyrelsen drøftede strategien for BUP-DK fremdadrettet og vil sætte fokus på forskning, udbrede
kendskabet til specialet og uddannelse.
Nøgleord for det fremadrettede:
Vi skal være mere opsøgende ift. konferencer, kurser.
I forhold til arbejdet med kliniske retningslinjer – det er svært at få nogen til at udarbejde og revidere vores
kliniske retningslinjer, uden nogen form for kompensation. Vi vil undersøge muligheden for at søge midler
til udarbejdelse af kliniske retningslinjer. Stort ønske om retningslinje for skizofreni børn/unge.
Faget skal finde sig selv og vi skal mene noget.
Reklamere noget mere for hjemmesiden, Facebook – DPS m.fl.

