Referat fra bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:
Sted:

Mandag d. 7. januar 2013 kl. 11.00 – 16.00
BUP Klinik
Kongebrovej 27
4180 Sorø

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

1.

Dagsorden godkendes med ændring af rækkefølgen af punkter, hvor pkt. 6 og 4 bytter plads.

2.

Referat fra d. 28.11.12 godkendes.

3.

Orientering:

a. AH orienterer fra psykiatritinget, hvor man har udformet 10 forslag til styrkelse af psykiatrien.
Hovedfokus er på samarbejde tværsektorielt og styrkelse af evidensbaseret behandling,
forskning og forebyggelse. BUP-dk's betyrelse bakker op om de 10 forslag, hvor samtlige er
relevante for børne- og ungeområdet og kan tilpasses dette. Det drøftes hvordan vi kan nuancere
de 10 forslag.

b. AH informerer om ADHD-database, hvor man har forholdt sig til kritik af, at semistrukturerede
interviews er indikatorer i databasen. Disse fastholdes dog, fordi formålet er at sikre, at
komorbiditet opdages og dermed at forbedre den faglige kvalitet i udredningen.

c. JJ og EC deltog i Regionernes møde om pakker. Danske regioner informerede om deres
beslutning om at harmonisere de økonomiske rammer for undersøgelses-tilbudet i den
hospitalsbaserede børne- og ungdomspsykiatri i form af pakker. Aktuelt har man ikke forholdt
sig til det faglige indhold i pakkerne. Danske Regioner oplyser at valget af pakken til den
pågældende patient er et lægeligt skøn.

d. JJ har deltaget i møde om dobbeltregistrering, hvor man forholder sig til alle former for
registrering. Det samlede indtryk er, at der efterhånden ikke finder en vidensforøgelse sted i takt
med, at mængden af registreringer øges. Registrering, som indsamling af oplysninger til brug for
kvalitetsmåling, giver kun mening i det omfang det kan understøttes af effektive IT-løsninger.

e. Regeringens psykiatriudvalg kan der ikke refereres fra, ( fortroligt indtil offentliggørelse fra
udvalget), men selve processen drøftes.

4.

Opfølgning på henvendelse til Sundhedsstyrelsen vedr. rettelse af fejl i vejledning om medikamentel

behandling af børn og unge med psykiske lidelser. Det er ikke modtaget svar på henvendelse og der rykkes
for dette. Indholdet i vejledningen drøftes påny, her i lyset af reaktioner fra pædiatrisk side, hvor deres
område er blevet begrænset med hensyn til behandling af bla. ADHD.
5.

Debatmøde om "modediagnoser" herunder ADHD afholdes i IRF-regi d. 5/2 2013 med deltagelse af
JJ.

6.

Årsmøde 2013 er helt planlagt. Formandens beretning drøftes. Målbeskrivelsen gennemgås og der
sendes svar til videruddannelsesudvalget.

7.

Godkendelse af kommissoriet til Interessegruppe for yngre læger i børne- og ungdomspsykiatrien
udsættes til næste møde.

8.

Drøftelse af, hvordan det kan blive lettere at lægge bidrag på BUP-net, så der spares sekretærbistand.
Der udarbejdes en skabelon, som bidragsydere kan benytte.

