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Bestyrelsesmøde i BUP-DK
onsdag d. 25. januar 2012
Bispebjerg BUC

Deltagere: Jan Jørgensen (JJ), Uwe Klahn (UK), Bodil Lyng-Rasmussen (BLR), Anne Torgny Andersen
(ATA), Anne-Rose Wang (AW) og Eva Christiansen (EC) DPBO
Afbud: Meta Jørgensen
Referent: Bodil Lyng-Rasmussen

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt med tilføjelser under evt.
2. Godkendelse af referat fra 30.11.11, 14.11.11 og ekstraordinær GF:
Ekstraordinær GF: Godkendt
Referat 14.11.11: Godkendt med sproglig ændring i pkt. 5.
Referat 30.11.11: Godkendt med følgende ændring i pkt. 5:
BupBasen: JJ deltog i mødet med sekretariatet for regionernes kliniske databaser. Referatet
fra mødet drøftes. NIP skizofreni børn og unge er sikret ved at den nuværende BupBasebestyrelse ansøger. En arbejdsgruppe fra BupBasens bestyrelse arbejder videre med en
ADHD database der skal etableres under en eller anden form. Der afventes vedrørende NIP
depression. JJ sender kommentarer til referatet fra mødet med sekretariatet for regionernes
kliniske databaser.

3. Orientering:
a. BUP-Basen: Protokollen for den nye ADHD-database skal udfærdiges inden
1.4.2012. Der bliver lagt hovedvægt på proces-data. Data skal hentes fra LPR
således at der ikke skal laves en selvstændig indrapportering til databasen. ADHDdatabasen bliver forankret i Kompetencecenter Syd.
b. Dimensioneringsplan 2013-17:
Se: sst.dk/Nyhedscenter/Nyheder/2011/Dimensioneringsplan2013-2017.aspx.
Antal H-forløb øges til 23 per år.

c. Psykiatriens hvidbog: Der er udkommet ny hvidbog i DPS.(se dpsnet.dk)
Bestyrelsen synes den er god, kan tilsvarende laves i BUP-regi?
4. Årsmøde 2012
Det faglige program gennemgås. Der har været problemer med at få aftaler med
internationale foredragsholdere, programmet er derfor forsinket. JJ kontakter
Sundhedsministeriet og SST. BLR lægger programmet på bupnet 26.1.12. Temaet for
årsmødet er ”Kvalitet i børne-og ungdomspsykiatrien”.

5. Generalforsamling 2012
a. Dagsorden/indkomne forslag: Dagsorden iflg. selskabets love. På genvalg: Anne
Torgny Andersen. Fratræder: Uwe Klahn, Anne Rose Wang, Meta Jørgensen. Der er
3 ledige poster i bestyrelsen. Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til
vedtægtsændringer. Der er indkommet et punkt til evt.
b. Formandens beretning: Gennemgået og drøftet.
6. I-kursus: DPS ønsker ikke længere fælles I-kurser med BUP. Bestyrelsen har ikke været
vidende om denne beslutning der er ændret siden I-kurserne blev drøftet til udvalgsmøde i
maj 2010. JJ retter henvendelse til DPS med protest over beslutningen, der er taget med så
kort varsel, at det ikke er muligt for BUP-DK at stable et alternativt tilbud på benene.
Bestyrelsen beslutter, at der hurtigst muligt skal etableres nationalt I-kursus for børne-og
ungdomspsykiatere på ca. 5 dage. JJ anmoder videreuddannelsesudvalget om at påtage sig
opgaven. Der rettes henvendelse til sekretariaterne for lægelig videreuddannelse mhp, at der
ved bedømmelse af ansøgere til H-stillinger tages hensyn til, at der ikke har været I-kursus i
2012.
7. Kliniske retningslinjer
1 er godkendt, 2 er til høring, 3 er lige på trapperne.
Nye tiltag? Bestyrelsen vil til årsmødet forespørge medlemmerne om der er opbakning til
flere retningslinjer.
8. Evt.
Udviklingen i den Børne- og Ungdomspsykiatriske virksomhed: AW fremlægger. Se:
sst.dk (dokumentet er i skrivende stund ikke lagt på SSTs hjemmeside, men forventes at
komme på i den nærmeste fremtid) Bestyrelsen vurderer at der er behov for 20-25 flere

sengepladser på landsplan. (en stigning på 10%) Muligheder for behandling bør udvides
indenfor BUP, kvalitet skal sikres, blandt andet gennem kliniske retningslinjer. JJ
efterspørger SST om fremtidig møderække og rapport.
FYP: BLR deltog til FYP-seminar 20.1.2012 i Odense. FYPs bestyrelse ønsker at øge
kontingentet til FYP fra BUP-DKs medlemmer. BLR opfordret til at stille forslaget til GF
under pkt. 7. og her oplyse om antal YL i BUP der er medlem af FYP.
ADHD-møde i SST: EC og ATA deltog. Bekymring vedrørende stigende antal ordinationer
og antal diagnosticerede gav anledning til mødet. Stigning i førstegangs-medicinordinationer
er stagneret. . Formålet med mødet var en bred orientering af SST. Der er ikke truffet nogen
beslutninger.
Medlemsmøde ADHD: Bestyrelsen har modtaget revideret program til medlemsmøde fra
Afd.læge Anne Overgaard Petersen (Glostrup) Bestyrelsen vil gerne afholde mødet i
selskabs-regi. Det er planlagt afholdt i Odense i september 2012.
Nyt sekretariat: Da sekretær Helle Bay Andersen ønsket at fratræde stillingen, har Sekretær
Lene Lundkvist, Esbjerg overtaget funktionen. Bestyrelsen takker Helle for den store indsats
og ønsker Lene velkommen!
Det er Anne-Roses sidste møde i bestyrelsen, da hun ikke kan deltage i årsmødet,
generalforsamlingen og bestyrelsesmødet i tilslutning hertil. Vi siger gensidigt farvel og
takker for samarbejdet.

Næste bestyrelsesmøde: 7.3.12 Nyborg kl 17

