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Bestyrelsesmøde i BUP-DK – fælles møde med udvalgsformænd kl. 12 - 14
Den 31. august 2011 kl. 10-15
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, Sdr. Boulevard 29, indgang 230, 5000 Odense C

Deltagere: Jan Jørgensen, Anne-Rose Wang, Meta Jørgensen, Anne Torgny Andersen og Eva Christiansen
(DPBO)
Afbud: Niels Bilenberg, Søren Dalsgaard, Bodil Lyng-Rasmussen, Uwe Klahn, Anne Mette Skovgaard,
Kathrine Pagsberg
Referent: Eva Christiansen
Udvalgsformænd:
• Udvalget for diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering: Afbud
• Efteruddannelsesudvalget: BUP-repr. Dorrit Obel
• Forskningsudvalget BUP-repr: Afbud
• Udvalget for Neuropsykiatrisk udredning og behandling BUP-repr: Afbud
• Psykoterapiudvalget: Gitte Dehlholm
• Videreuddannelsesudvalget: Ulla Skov Jørgensen
• NIPs BUP-repr: Peter Jantzen
• Bupbasen: Afbud

Ad 1 Godkendelse af dagsorden – godkendt med prioritering af punkter.
Ad 2 Godkendelse af referat fra den 5. maj 2011 (bilag 1) – godkendt.
Ad 4 Møde med udvalgsformænd
-

-

-

Videreuddannelsesudvalget ved Ulla Jørgensen:
o Målbeskrivelsen skal revideres, evalueringsinstrumenter skal være ensartet nationalt. Forslag
om at supplere målbeskrivelsen med spæd-småbørn, erklæringer og vagtarbejde. Udvalget har
talt med psykoterapiudvalget om at grunduddannelse i psykoterapi indarbejdes i
målbeskrivelsen. BUP ønsker også at psykofarmaka kommer med. Udvalget vil gå i dialog med
de uddannelsessøgende især via uddannelsesansvarlige og koordinatorer i afdelingerne og via
BUP-net. Bestyrelsen inddrages løbende i processen.
Psykoterapiudvalget ved Gitte Dehlholm:
o Vil gerne supplere udvalget med praktiserende speciallæge. Der har været stor travlhed med
ekstraordinære godkendelser. Målbeskrivelsen skal revideres hvert andet år dvs i 2010 men står
foran en gennemgående revision. Aftaler at følges med voksenpsykiatrien som har deadline i
2013. Bl.a. skal inkluderes evidensundersøgelse og mangeartede terapiformer.
o Grunduddannelsen er under opbygning og færdig udrullet i 2020 efter meget omfattende EU
krav.
NIP skizofreni ved Peter Jantzen:

o
o

Der er givet et meget uforståeligt afslag på videreførelse af NIP børn og unge. Vil have en stor
betydning for anvendelsen af data til kvalitetsudvikling.
Det aftales at Jan og Peter skriver til database sekretariatet med kopi til psykiatridirektørerne.
NIP står i Den Danske Kvalitetsmodel som en forudsætning. BUP tager kontakt til SST og sikrer
at NIP data indberettes til LPR med ekstra SKS koder for børn og unge samt undersøger
muligheden for at NIP kobles på voksen NIP som en ”6. region”.

Ad 14 Høringssvar dimensioneringsplan (bilag 31)
Tilføjelser til dimensioneringsplanen bl.a.:
Der er forskel på antal ubesatte stillinger i de forskellige regioner. Upopulære blokke der er ubesatte kan
flyttes til mere attraktive steder mhp at udnytte uddannelsesstillingerne.
Forskning er vigtig – er under opbygning. Liason især i pædiatrien. Retspsykiatrien skal udbygges. En
stor investering at uddanne yngre læger – det koster ressourcer
Rettes til og sendes til SST – sendes til bestyrelsen til orientering.
Ad 20 BupBasen (bilag 38, 39, 40)
Diskussion om processen vedr. nedlæggelse af BUP-basen:
BUP er kritiske overfor processen hvor vi ikke har været inddraget tilstrækkeligt.
Flere forhold drøftes: Skal det være en diagnosespecifik database som Regionerne har lagt op til? Og i
givet fald hvilke(n) diagnose er relevant? Vil det være hensigtsmæssigt at gå videre med BUP-basen i
ændret form? Kan vi i BUP fortsat stå for en kvalitetsdatabase?
Databasen drives af det videnskabelige selskab men finansieres til dels af Regionerne. Midlerne er
primært givet til programmering bl.a at overgå til anden platform og få nye indikatorer ind.
Drøftelse af det videre forløb. Drøftelse af kommissoriet til den nedsatte arbejdsgruppe og hvem der skal
deltage.
Ad 21 Nationale Kliniske Retningslinjer – det næste skridt? (bilag 41, 42)
Kommer i løbet af efteråret. Processen er at oplægget kommer tilbage til udvalget efter høring mhp de
høringssvar der har faglig karakter. Retningslinjen skal udgøre best practice indenfor faget men ikke
være urealistisk. Det er bestyrelsens opgave at tage stilling til ændringer vedr. andre forhold.
Diskussion om at retningslinjerne retter sig mod hospitalspsykiatrien i forlængelse af kommissoriet. EC
mener at BUP har en interesse i at det retter sig mod alle speciallæger i specialet. I de retningslinjer hvor
det er relevant (feks. ikke skizofreni) vil blive tilføjet en indledning om at bestyrelsen anbefaler at alle
speciallæger bruger den.
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