Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Fredag d. 6. april 2018 kl. 10.00 - 16.00

Sted:

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Regionscenter
Skovagervej 2
8240 Risskov
Mødelokale 12, indgang 12

Deltagere:

Anne Marie Raaberg Christensen, Hanne Børner, Signe Ventzel og Anna Sofie Hansen.
Malene Louise Djurhuus som vores presserådgiver og Lene som sekretær.
Afbud: Julia Bech-Azeddine og Jesper Pedersen.
Afbud: Dorthe Vestager, observatør fra DPBU.

Referent:

Lene Lundkvist.

1.

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.

2.

Godkendelse af referat d. 07.03.18 og d. 09.03.18

Referatet blev godkendt, dog med tilføjelse til pkt. 1 i referatet fra 09.03.18, hvor Anna Sofie Hansen
understregede, at hendes hjælp til kassereren ikke gik på hjælp til regnskabet, men mere i forhold de
praktiske ting f.eks. tilmeldinger til konferencer mv.

3.

Gensidig orientering

Anne Marie Raaberg Christensen og Hanne Børner har været til møde i Sundhedsstyrelsen vedr.
psykiatriplanen. Sundhedsstyrelsen ønskede input sundhedsministeret for det videre arbejde med planen, og
vi fremkom med oplysninger fra vores eget notat. Der blev endvidere spurgt ind til tallene for antallet af børn
og unge og bestyrelsen diskuterede vigtigheden af, at vi skal være præcise med, hvilke prævalente tal vi
oplyser.

Endvidere har Anne Marie og Hanne været inviteret til møde med Danske Regioner, hvor også
Psykologforeningen og Bedre Psykiatri deltog. Formålet var at lave regionale tilbud til styrkelse af PPR.
Senere fremkom forslag om regionale psykiatrihuse med deltagelse af mange forskellige fagligheder. Dette
skulle være et oplæg til finanslovsforhandlingerne. Efter justeringer gik BUP-dk med i en fælles

presseudtalelse om dette. Bestyrelsen understreger, at det er vigtigt, at det ikke er penge fra
behandlingspsykiatrien, som ryger over i dette tilbud.
Anne Marie Raaberg Christensen orienterede om KL konference ”Børn og unge med psykiske
vanskeligheder” afholdt den 20. marts 2018. Anne Marie deltog i en debat om, hvordan selskabets perspektiv
er til, hvordan området kan løftes i fællesskab. Hovedsynspunkterne var, at vi kan ikke forebygge alt psykisk
sygdom, men blive bedre til at identificere tidligere samt at børne- og ungdomspsykiatrien ser det antal
patienter, som vi skal. Jesper Pedersen deltog ligeledes i konference med et indslag om: ”Grænsen imellem
normalitet og psykisk sygdom”.

Anne Marie er ligeledes blevet inviteret til overlægeforeningens symposie om psykiatriplan i sin egenskab af
formand for BUP og et møde arrangeret af Institut for Menneskerettigheder og Danske
Handicaporganisationer.

Anna Sofie orientede fra FYP, hvor hun oplyste, at Rasmus Handest er blevet udpeget som repræsentant i
rådet for specialpsykologer. Anna Sofie oplyste endvidere om, at FYP har udarbejdet et notat i forhold til
specialpsykologer i psykiatrisk speciale og deres arbejdsopgaver, som de vil præsentere på lægemødet.

Ifølge Styrelsen for Patientsikkerhed gælder der ikke særlige delegationsregler for specialpsykologer i
forhold til andre faggrupper. Specialpsykologer kan således på en lægedelegation
udføre de samme opgaver som almindelige psykologer, sygeplejersker m.v. kan udføre på delegation fra en
læge.

Signe Ventzel oplyste, at hun mangler en vejledning til specialistuddannelsen i psykoterapi. Bestyrelsen blev
enige om, at Stine retter henvendelse til formanden for psykoterapiudvalget Peter Ramsing om, hvorvidt der
kan laves en tydelig vejledning.

Bestyrelsen orienterede gensidigt hinanden om, at der forventes respons på mails, såfremt man står i 1. linje,
men hvis man blot er på cc kan man tage mailen til orientering.

4.

SST kliniske retningslinier

Bestyrelsen drøftede de udfordringer der har været for vores repræsentanter i arbejdsgrupperne med de
kliniske retningslinjer. Bestyrelsen overvejede, hvorvidt der skal søges om flere retningslinjer, idet vi
mangler retningslinier for skizofreni og autisme.
Bestyrelsen besluttede, at vi ikke melder flere nye ind til Sundhedsstyrelsen lige nu. Derudover blev det
besluttet, at spørge Meta Jørgensen, om hun vil revidere selskabets egen retningslinje for autisme. Endvidere
orienteredes om Lis Henze Poulsens arbejde med at revidere retningslinjen for ADHD samt Niels Bilenberg
og Marlene Lauritsen accept af at se på den genetiske undersøgelse sammen med pædiaterne.
Bestyrelsen vil foreslå Catrine Nikolajsen som repræsentant for at sidde i sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe
for udarbejdelse af kliniske retningslinje for personlighedsforstyrrelse. Der mangles endvidere en
repræsentant til Den nationale skizofreni databases styregruppe og her til bestyrelsen foreslå Martin Hansen.

5.

Årshjul og beskrivelse af de enkelte poster/funktioner/møder

I lighed med tidligere blev der udarbejdet et årshjul, som bliver lagt på hjemmesiden.
Mødet i juni blev planlagt til den 4. juni 2018 fra kl. 12.00 – 16.00, efterfulgt af fælles møde med DPS/DPO
fra kl. 16.00 – 18.00. Lene booker Domus Medica.
Mødet den 14. september 2018 afholdes i Nyborg, hvor der evt. også kan afholdes møde med
centerledelserne.
Den 16. november 2018 afholdes bestyrelsesmøde i Domus Medica, København fra kl. 10.00 – 14.00 og
med invitation til udvalgene, de uddannelsesansvarlige overlæger samt hele Videreuddannelsesudvalget fra
kl. 14.00 – 16.00. Lene booker Domus Medica og undersøger, hvorvidt videokonference er mulig.
Årsmødet bliver den 7.+8. marts 2019 og Region Midt har tilbudt at stå for det faglige program.
Bestyrelsen blev enige om, at oprette en dropbox kun for bestyrelsesmedlemmerne til deling af filer – Anna
Sofie Hansen opretter en fælles dropbox. Anna Sofie tilbød endvidere at skrive lidt om årsmødet og har
yderligere et par billeder fra mødet til hjemmesiden. Lene rykker for modtagelse af flere plancher fra
årsmødet, således de kan offentliggøres på hjemmesiden.

Bestyrelsen drøftede, at det vil være hensigtsmæssigt med en tjekliste over opgaver og alt det praktiske for
afholdelse af årsmøde. Lene laver et udkast, som Julia kan kvalificere og færdiggøre og så sættes det på
bestyrelsesmødet igen den 4. juni 2018 for yderligere input.

Bestyrelsen besluttede endvidere at forsøge at lave en oversigt over BUP-repræsentanter i forskellige udvalg
og fora. Lene laver udkast til oversigt, som færdigudfyldes af bestyrelsen.

Bestyrelsen drøftede endvidere muligheden for en facebook side, hvor BUP-DK kan have en lukket gruppe.
Signe Ventzel vil undersøge lidt mere om regler og eventuel interesse.

6.

Forebyggelsespolitikken

Bestyrelsen drøftede indholdet til en politik for forebyggelse. Der er mange indsatser til forebyggelse, men
selskabet skal definere, hvad vi vil anbefale. Bestyrelsen mener, det er vigtigt at få identificeret autisme
tidligt. Anbefalingerne kan være:
 Tidlig indsats allerede i graviditeten
 Mere fokus på spædbarnspsykiatri
 Samarbejde på tværs med voksenpsykiatrien
 Mere støtte i skolen
 Fremskudt enhed og forløbsprogrammer til tidlig identifikation

7.

Strategi for 2018

Drøftes under pkt. 9.

8.

Temadag/konference

Bestyrelsen drøftede afholdelse af en konference på Christiansborg, som vi også gjorde i 2016. I forlængelse
af pkt. 6, hvor bestyrelsen drøftede forebyggelsespolitik vil det give god mening at sætte fokus på
forebyggelse ved en konference. Konferencen skal omhandle forebyggelse af psykisk sygdom, kan det
forebygges og hvor meget kan forebygges? Afholdelse af konference på Christiansborg kræver en alliance
med en politiker som skal være vært ved konferencen. Malene Djurhuus vil undersøge mulige for en vært.
Bestyrelsen vil tænke lidt nærmere over indholdet, men besluttede af konferencen skal foregå primo eller
ultimo oktober 2018.

9.

Journalistisk bistand, opgaver

Malene Djurhuus gennemgik bestyrelsens strategiske arbejde fra 2016/18, hvor meget er lykkedes f.eks. ift.
forløbsprogrammer, fremskudt psykiatri, psykiatrihandlingsplan, psykiatripakke 1 og godt forhold til
ministre og samarbejde med andre udvalg.

Bestyrelsen er en dynamisk størrelse og skal finde en strategi for, hvordan selskabet klarer sig over tid med
nye medlemmer og videreførelse af det strategiske arbejde. Bestyrelsen skal have en drøftelse af dette i løbet
af 2018.

10.

Planlægning af fælles mødet med DPS/DPO i juni måned

Mødet blev planlagt til den 4. juni 2018.

11.

Eventuelt

Signe Ventzel problematiserede forskelle i patientregistreringer i regionerne. Der er tvivl om, hvordan en
ambulant patient skal registreres med en arbejdsdiagnose/obs. diagnose, idet diagnoserne går videre til
Landspatientregisteret. Anne Marie Raaberg Christensen vil forhøre hos Jepser Pedersen, om han har noget
på skrift herom.

