Referat for bestyrelsesmøde i BUP-DK, mandag d. 8. oktober 2012 kl. 11.00 – 16.00
hos Bodil Lyng-Rasmussen

Deltagere: Jan Jørgensen, Anne Torgny Andersen, Bodil Lyng-Rasmussen, Ingrid Sindø, Jan
Kristensen og Allan Hvolby.
Referent: Ingrid Sindø
1.

Dagsorden godkendt med tilføjelser under evt.

2.

Referat 03.09.12 godkendes.

3.

Meddelelser fra formanden:

a. Kerstin von Plessen er nyt medlem af medlem af diagnoseudvalget (JJ).
b. BUP-dk er blevet kontaktet af BUP Holland, som har interesseret sig for hvordan børne- og
ungdomspsykiatrien er finansieret i Danmark.
c. JJ orienterer fra arbejdsgrupperne i regeringens psykiatriudvalg. Indtil videre er der en mangel på
data, især fra den kommunale side.
d. AH orienterer fra Lægeforeningens psykiatriudvalg. DSI-rapport blev fremlagt. BUP-dk
fremsætter ønske om bedre koordinering mellem kommunerne, almen praksis og
voksenpsykiatrien. Øget fokus på tidlig opsporing, bedre differentiering mellem
primær/sekundær sektor, større kapacitet, øget specialisering, bedre rekruttering,
efteruddannelse og forskning.
e. AH orienterer om arbejdsgruppe om ADHD, hvor der lægges fokus på den allerede udfærdigede
kliniske retningslinie, som er lavet i BUP-dk og guidelines fra udlandet. Særligt fokus på
transitionen mellem børne- og voksenpsykiatrien. Den kommunale opgave bliver ikke
beskrevet i denne arbejdsgruppe. Ovl. Lisbeth Kortegaard, Risskov, er ansat af
Sundhedsstyrelsen til at sammenfatte gruppens resultater i en rapport, som skal ligge klar til
høring i starten af 2013.
f. AH gennemgår henvendelse fra undervisningsministeriet vedr. en forbedring af henvisning til
specialundervisning. BUP-dk ønsker at henvisningsredskabet bør kunne beskrive børn med
flere forskellige special støttebehov.
g. BLR orienterer om ny udgave af logo til hjemmesiden, som godkendes. Det vedtages, at der
udarbejdes en flyer til at oplyse om den nye hjemmeside, der skal sendes per alm. post og
elektronisk til alle centre.

4.

Videreuddannelsesudvalget har fået høringssvar til målbeskrivelsen og har frist til udgangen af
november. Det besluttes, at I-kursus er obligatorisk.

5.

Årsmøde 2013 planlægges.

6.

I-kursus er kommet godt i gang og får fin evaluering. Der gives et kursusbevis ved hver enkelt
gang. Der vil blive lagt en tilmeldingsblanket på hjemmesiden. Der undersøges muligheden
for elektronisk betaling.

7.

Det specialespecifikke forskningskursus er aflyst pga. få tilmeldte. H-læger i Region Øst
tilmelder sig til et regionalt forskningskursus, som ikke er BUP-specifikt. BLR vil rette
henvendelse til VIO-øst, cc. Ulla Skov Jørgensen og Per Hove Thomsen.

Eventuelt:
1. JK orienterer om, at en gruppe speciallæger har ønsket et kursus i psykose-symptomatologi
(tidlig jeg-forstyrrelse) i BUP-dk-regi. Et lignende kursus finde i voksenpsykiaternes Hkursus. Der søges om midler til finansieringen.
2. Aktuelt udsættes det videre arbejde med de kliniske retningslinier.
3. Arbejdsgruppemøde d. 28/11 2012 drøftes og berammes til kl. 10-16.00.
4. Rapporten om Børnehuse er færdig og ligger på hjemmesiden og forefindes ligeledes på SSTs
hjemmeside.
5. AH orienterer om ADHD-databasen. Der afholdes tre regionale møder i løbet af efteråret, hvor
der orienteres, om hvad der skal indrapporteres. Der arbejdes på at lave en "behandlingsdel"
til databasen i løbet af foråret.

