Referat for bestyrelsesmøde i BUP-DK
Onsdag d. 18. april 2012 kl. 11.00 – 16.00
Børne- og ungdomspsykiatri, Esbjerg, Gl. Vardevej 101, 6715 Esbjerg N

Deltagere: Jan Jørgensen, Bodil Lyng-Rasmussen, Ingrid Sindø, Jan Kristensen og Allan Hvolby.
Afbud: Eva Christiansen, Anne T. Andersen
Referent: Ingrid Sindø

1.

Dagsorden: godkendes.

2.

Godkendelse af referat 07.03.12: Er sendt ud til den gamle bestyrelse. Afventer endelig godkendelse
per mail. Referat Generalforsamlingen: Videresendes til dirigenten for godkendelse.

3.

Meddelelser fra formanden:

a. BUP-dk er inviteret til deltagelse i arbejdsgruppen vedr. seksuelt misbrug under
Sundhedsstyrelsen, som har et ønske om at oprette "Børnehuse" for at samle ekspertise ang.
disse sager. Formand for gruppen Charlotte Hosbond ønsker vores deltagelse; der er kun et møde
tilbage d. 2/5 2012. Der foreligger en detaljeret beskrivelse af tilbuddet i de forskellige regioner.
Bestyrelsen vurderer, at det er vigtigt at børne- og ungdomspsykiatrien deltager i
sammensætningen af ekspertise i Børnehusene. Beslutning: BLR går med i gruppen.

b. Ændring af Sundhedsloven – høring: Nu er det præciseret, at vi kan afvise at udlevere
journaloplysninger til forældre til børn under 15 år, hvis der er mistanke om, at forældrene har
begået overgreb mod barnet. Vi støtter lovændringen.

4.

Konstituering:

c. Næstformand: Allan Hvolby
d. Kasserer: Jan Kristensen, som tager kontakt til Uwe Klahn mhp. overlevering
e. Sekretær: Ingrid Sindø
f. Webmaster: Bodil Lyng-Rasmussen
g. Èn af os (antistigmatiseringskampangen): JK. Rådet for specialpsykologudd.: JJ.
Lægevidenskabeligt Selskab: AH. Vi afventer og ser om Sundhedsstyrelsens opfølgningsgruppe
fortsætter. Der er vanligt 3 medlemmer fra BUP-dk.

h. UEMS: Meta Jørgensen spørges.
5.

Forretningsorden: Godkendes i den foreliggende form.

6.

Tilrettelægning af I-kursus: Oplæg fra formand for viderudd.udvalget drøftes. Kurset skal være
landsdækkende og med løbende optag. JJ mødes med Ulla Jørgensen d. 23/4-2012 og fremlægger
bestyrelsens forslag. Det besluttes, at de enkelte dages afholdes geografisk jævnt fordelt. Der foreslås
en hoved-I-kursusleder, som skal have et tæt samarbejde med hoved-H-kursusleder og ligeledes være
medlem af videreudd.udvalget. Bestyrelsen udpeger hoved-I-kursusleder i samarbejde med
videreudd.udvalget.

7.

Årsmøde 2013: Hanne Børner,, Psykiatrisk Center Glostrup, har givet tilsagn til at at stå for det
faglige program. BLR bliver kontaktperson.

8.

Vedr. landsdækkende kliniske retningslinjer: Tilrettet version af OCD-retningslinien er netop
modtaget, og det forventes, at den foreligger på hjemmesiden inden 1/5 2012. De øvrige endnu ikke
modtaget. Der tages tiltag til at igangsætte kliniske retningslinier indenfor bipolar lidelse, angstlidelser,
adfærdsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser. Udpegning af formænd drøftes ved næste
bestyrelsesmøde.

9.

Kommende medlemsmøder 2013/14: Der foreslås mulige møder med følgende temaer: målgruppen
for børne- og ungdomspsykiatrien, medlemsmøde i hver færdig klinisk retningslinie, samarbejdet med
børne- og ungdomspsykiatriske patientforeninger.

10.

Ny hjemmeside: orientering ved BLR. Nuværende hjemmeside er utilfredsstillende funktionelt og
layout-mæssigt. Engangsudgift til ny hjemmesidelayout hos samme firma er 5000 kr. Det vedtages, at
der skal laves ny hjemmeside. Der udskrives en konkurrence om nyt logo. Der skal trykkes flyers til
information om BUP-dk.

11.

Revision af målbeskrivelsen: Sundhedsstyrelsen har bedt om at evalueringsstrategierne fastlægges,
således at de ikke er valgfrie, og der dermed finder en ensartet evaluering sted i uddannelsen på alle
uddannelsessteder. Evt. inkluderes nye områder, der mangler i den nuværende målbeskrivelse.
Bestyrelsen ønsker, at de endelige kompetencekort og checklister bliver lagt på hjemmesiden.

12.

Regeringens udvalg om Psykiatri: Bestyrelsen vil arbejde på at blive inviteret til deltagelse i
regeringens udvalg om Psykiatri for at få repræsenteret og belyst de særskilte børne- og
ungdomspsykiatriske behov.

Eventuelt:

13.

Vedr. Bup-databasen: JJ og AH deltager i arbejdsgruppe der er i færd med at finde indikatorer og
standarder på udredning af ADHD.

14.

JJ er blevet inviteret til deltagelse i Lighedsparlamentet - et seminar om lige adgang til sundhed under
Dagens Medicin.

15.

Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om reduktion af kontingent, når man er medlem af både DPS
og BUP-dk. Dette drøftes, men det vurderes, at det samlet set er uhensigtsmæssigt.

Fastlæggelse af lokation for kommende bestyrelsesmøder: 13.06.12 (Glostrup), 03.09.12 (Odense),
08.10.12 (Kolding), 28.11.12 (Risskov), 07.01.13 (Sorø), 13.03.13 (Nyborg).

