Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt:
Mandag d. 3. juni 2013 kl. 11.00 – 16.00
Sted:
Domus Medicus (Lægeforeningen)
Kristianiagade 12
2100 København Ø
Deltagere: Allan Hvolby, Anne Torgny Andersen, Linda Bramsen, Eva Christiansen, Ingrid Sindø, Jan
Kristensen og Susanne Iversen.
Referent: Ingrid Sindø

1.

Dagsorden godkendes.

2.

Referat af bestyrelsesmøde d.15.04.13 godkendes endeligt.

3.

Pressestrategi drøftes med tidl. informationschef i Lægeforeningen Tommy Østerlund, som deltager i
bestyrelsesmødet i 1 time. Han beskriver pressestrategi som en beredskabsplan, hvori man skal have
formuleret holdninger på forhånd, som et politikpapir, så der kan handles nærmest øjeblikkelig på
pressens henvendelser. Disse overordnede holdninger skal foreligge for, at man er handledygtig både
når der opstår et akut behov og når vi proaktivt ønsker at formidle information på området. Hvis BUPdk ønsker at øge vores synlighed i medierne, så er der behov for at indgå en fast aftale med en
journalist, som såvel kan overvåge området, som være tæt samarbejdspartner for bestyrelsen i konkrete
sager eller opgaver. Ønskede opgaver er bla. at få lavet en hvidbog og løbende pressemeddelser. Dette
vil på længere sigt kræve en kontingentstigning, da vi er et lille selskab med begrænset budget. Det er
derfor nødvendigt. at man ved næste generalforsamling beslutter om man vil være synlig
mediemæssigt og påvirke politiske processer med deraf følgende investering tidsmæssigt og
økonomisk eller om man som videnskabeligt selskab vil have en vilkårlig rolle mediemæssigt. Aktuelt
er der brug for journalististisk bistand til temadag d. 18/6-13 i Odense, såvel i form af ordstyrer som
sammenskrivning af konklusioner fra dagen. En enig bestyrelse beslutter at vi køber den nødvendige
journalistiske bistand for nuværende og hermed også får genereret erfaringer med at benytte
journalistisk bistand. Endvidere planlægges at undersøge hvilke fagpersoner blandt medlemmerne
bestyrelsen kan henvende sig til ved akutte behov for faglige input i pressespørgsmål.

4.

Meddelelser fra formanden:

a. Søren Dalskov er udpeget af SST som sekretær for SST-ADHD-kliniske retningslinier-gruppen
på børne- og ungeområdet og medlemmer udpeget af BUP-dk er Tine Houmann, Helle
Rasmussen og Susanne Iversen fra bestyrelsen.

b. ADHD databasen har ny styregruppe som hermed udpeges af bestyrelsen ved dagens møde.
Formanden bliver bedt om at udfærdige et kommissorium for ADHD databasen til godkendelse
af bestyrelsen.

c. Jan Kristensen orienterer fra Følgegruppe for satspuljeprojektet vedr. mental sundhed og unge.

d. Grundet økonomisk fejlberegning i SST bliver der muligvis aflyst nogle kursusdage i
hoveduddannelsen.

e. Anne T. Anderson og Uwe Klahn er udpeget som inspektorer i Øst.
5.

Stillingen som formand for videreuddannelsesudvalget er pt. ubesat og den bliver slået op på
hjemmesiden.

6.

Følgegruppen for børne- og ungdomspsykiatrien dækkes fremover af Allan Hvolby og Anne T.
Andersen fra bestyrelsen. Jan Kristensen udpeges som bestyrelsens repræsentant i Rådet for
Specialpsykologuddannelsen.

7.

BUP-DK temadag d. 18.06.13 planlægges.

8.

Den reviderede psykoterapibetænkning godkendes. Hvis der organisatorisk opstår problemer med at
leve op til kravene vil der være mulighed for at ansøge bestyrelsen om dispensation.

9.

Den reviderede målbeskrivelse med tilføjelser i henhold til de fremsendte kommentarer fra BUP-dk
godkendes.

10.

Årsmøde 2014 drøftes mhp. nærmere planlægning. Det vedtages, at det fremover er muligt at tilmelde
sig på følgende 3 måder: 1. dag incl. middag, 2. dag, eller begge dage med middag og overnatning.
Generalforsamlingen alene er gratis. Det vedtages, at BUP-dk gerne vil modtage sponsorering fra de
lægevidenskabelige selskaber, men ikke fra medicinalindustrien. Det besluttes, at der sendes e-mail ud
til alle medlemmer med program for årsmødet, så snart det foreligger i håb om, at det giver en større
tilmelding.

11.

Bestyrelsen vil gerne bakke op om medlemsmøder, men det skal arrangeres af medlemmerne hvorefter
bestyrelsen gerne vil modtage programmet og hjælpe med annoncering. Der er aktuelt ikke økonomi til
honorar af betydning til foredragsholdere. Medlemsmøder kan tage form lige fra "fyraftensmøder" til
heldags-seminar, som landsdækkende eller mere lokale. Det skal markeres tydeligt af arrangørerne,
hvis mødet er sponsoreret og af hvem og hvis mødet afholdes i offentlige rammer skal tilladelse
indhentes fra den pågældende ledelse.

12.

Under evt. forberedes efterfølgende fællesmøde mellem DPS, BUP-dk og DPBO.

