Dagsorden
Møde:
Tidspunkt:
Sted:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 11.00 – 16.00
Børne- og ungdomspsykiatrisk Center Glostrup
Det Ambulante Hus
Vibeholmsvej 17
2605 Brøndby

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

1.

Dagsorden suppleres og godkendes.

2.

Referat fra d. 18.04.12 godkendes.

3.

Meddelelser fra formanden:

a. Børnehuse (BLR). Vi afventer en rapport.
b. Lægeforeningens psykiatriudvalg. Der er nu nedsat et permanent psykiatriudvalg i
Lægeforeningen, som skal rådgive Lægeforeningens bestyrelse. Der vælges en suppleant fra
BUP-DK, Allan Hvolby.

c. Udvalgte punkter fra fællesmøde med DPBO og DPS gennemgås. Tilsendt "Guide til
rekruttering" drøftes. Sammensætningen af blokkene er et geografisk problem, som gøre det
mindre attraktivt for yngre læger at søge uddannelsesstillingerne. Rekruttering bliver et særskilt
punkt til næste bestyrelsesmøde. BUC hovedstaden har fremsendt et forslag til pakkeforløb, hvor
de er inddelt efter sagens kompleksitet. Bestyrelsens holdning er at pakkeforløb skal udformes
så det er muligt at overholde de kliniske retningslinjer.

4.

Forslag til revision af målbeskrivelsen sendes i høring hos centerledelserne og de
uddannelsesansvarlige overlæger og yngre læger. Høringsfrist er 17/9-2012.

5.

Vedr. regeringens psykiatriudvalg er Jan Jørgensens valgt til arbejdsgruppe 1 om struktur, kapacitet og
sammenhæng i indsatsen for personer med psykisk sygdom og arbejdsgruppe 2 om udvikling i
diagnoser og behandling. Der nedsættes en baggrundsgruppe med deltagelse af de ledende overlæger,

formænd for arbejdsgrupperne for de kliniske retningslinjer, specialets professorer, FYP, og formænd
for stående udvalg og øvrige medlemmer af bestyrelsen.

6.

Anne Andersen er indtil videre hovedkursusleder for I-kursus, som bliver med "rullende" start. Der er
15 I-læger, som venter på opstart, som forventes at være i sept.-okt. Stillingen som hovedkursusleder er
slået op, men ikke besat.

7.

Vedr. kliniske retningslinjer: Det forventes at ADHD-retningslinjen er endeligt godkendt og lagt på
hjemmesiden inden sommerferien. Mulige formænd for arbejdsgrupper kontaktes af Anne Andersen til
angst, adfærdsforstyrrelser og tilknytningsforstyrrelser. Bipolar lidelse udsættes indtil videre. Der rettes
henvendelse til Dansk Pædiatrisk Selskab med en invitation til at deltage i en arbejdsgruppe vedr.
ticslidelser, hvor Ingrid Sindø er formand.

8.

Der er møde i SST d. 21/6 vedr. ADHD national klinisk retningslinje med deltagelse fra bestyrelsen fra
Anne Andersen og Allan Hvolby.

9.

Drøftelse af årsmøde 2013 er udsat til næste gang.

10.

Drøftelse af ny hjemmeside udsættes til næste gang.

11.

Hovedstadens psykiatriplan, hvoraf det fremgår at man vil samle spiseforstyrrelser i et center på tværs
af alder, drøftes. Der er bekymring for at det vil medføre et tab af børnepsykiatrisk faglighed, og dette
bliver anført af Jan Jørgensen i et brev til det politiske udvalg.

12.

Forslag om ændring af "bekendtgørelse om retssikkerhed og administration på det sociale område børnesagkyndig i Ankestyrelsen" drøftes og bestyrelsens holdning er at det nuværende faglige niveau
med en sikkerhed for en børne- og ungdomspsykiatrisk konsulent i form af en speciallæge bibeholdes.

13.

Danske Regioners Lægehåndbogs artikler og patientinformationer skal revideres og bestyrelsen
videresender anmodningen til professorerne.

14.

Jan Jørgensen overtager BUP-DK's plads i Rådet for Specialpsykologuddannelsen efter Anne-Rose
Wang.

Næste møde afholdes i Odense d. 3/9-2012.
Hvis du er forhindret i at deltage, bedes du sende afbud til sekretær Lene Lundkvist på mail:

lene.lundkvist@psyk.regionsyddanmark.dk

