Referat
Møde:

Bestyrelsesmøde i BUP-DK

Tidspunkt:

Mandag d. 30. marts 2015 kl. 10.30 – 16.00

Sted:

Børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling Risskov
Harald Selmersvej 66, indgang 10 i U-amb.
Risskov

Deltagere:

Hanne Børner, Linda Bramsen, Susanne Iversen og Julia Bech-Azeddine

Afbud:

Marianne Kryger, Anne Heurlin

Referent:

Susanne Iversen

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Godkendelse af referat d. 22.01.15 og d. 04.03.15

3.

Konstituering:
a.

Næstformand: Hanne Børner

b.

Kasserer: Linda Bramsen

c.

Sekretær: Susanne Iversen

d.

Webmaster: Anne Heurlin

e.

UEMS: Anne Torgny Andersen er aktuelt repræsentant, LB undersøger om hun er interesseret i
at fortsætte på posten.

4.
5.

Forretningsorden
Meddelelser fra formanden/næstformanden:
a.

Foto fra alle til hjemmesiden

b.

SUM arbejdsgruppen afholdt møde d. 26/3. Mødetiden blev anvendt på diskussion af
kommissoriet og det lykkedes ikke at godkende dette endeligt. Repræsentanten fra
Sundhedsministeriet vil inden næste møde afsøge yderligere afklaring af den politiske
dagsorden. Psykologerne i arbejdsgruppen gav udtryk for et ønske om at anvende formuleringen
“modernisering” af det psykiatriske speciale. Dette bla. i form af et udvidet ansvarsområde for
psykologer inkl. kompetence til diagnosticering og behandling. Oplægget er at der forud for

næste møde d. 19/5 udarbejdes manualer til at eksemplificere forslag til Rammedelegationer i
BUP-DK og DPS. BUP-DK overvejer at vedlægge et stykke papir, der endnu engang beskriver
BUP´s udfordringer med kvalitets optimering. BUP-DK og DPS vil til det næste møde invitere
en fagpolitisk repræsentant fra lægeforeningen.
c.

Psykiatrilovgivningen: MK har tidligere indgivet høringssvar. HB er siden blevet kontaktet af
BG for en yderligere præcisering af høringssvaret efter der er indkommet høringssvar fra andre
børneorganisationer og SIND. Der er på denne baggrund udarbejdet en ny sammenskrivning af
høringssvaret som præcicerer BUP´s holdninger yderligere.

d.

HB har skrevet en replik i Berlinske Tidende som svar på indlæg fra Formand fra
skolepsykologerne.

6.

Mødedatoer og indhold i møderne for 2015 aftales og AH indfører det i årshjulet på hjemmesiden.

7.

Næste års faglige program, Region Hovedstaden forestår dette.

8.

Hjemmeside, Tangora A/S vil kunne optimere denne. AH kontakter dem for et tilbud.

9.

Fokusområder 2015

-

Pressekontakt vedr. drift, kvalitet og optimering i BUP

-

Tværsektorielt samarbejde

-

Trivsel blandt uddannelseslægerne og speciallægerne i BUP evt. via lægeforeningen

10.

Journalistbistand. BE aflønnes pr. time indtil videre. Punktet udsættes til næste møde.

11.

Evt.

Høringer og udpegning: NKR for OCD: Judith Nissen er udpeget til arbejdsgruppen og har accepteret opg.
Udredning og behandling af børn og unge med erhvervet hjerneskade og Forslag til ændringer af Hospitals
og Psykiatriplan 2020: Det skal via MK afklares, om der er sendt høringssvar.

Mail fra Peter Ramsing, der ansøger om støtte til selskabsmødet d. 8/5 2015. der ansøges om oplægsholdere
kan får betalt transport samt forplejning for i alt 4500 kr. Dette imødekommes.

Mail fra Allan Hvolby, som skriver på vegne af styregruppen SAC - Scandinavian ADHD Consortium med
forespørgsel om en bankgaranti på 50.000 kr. i forbindelse med ADHD kongressen som et lån til at betale

depositum til Tivoli Congress center, København. Dette er BUP-DK foreløbigt positivt indstillet overfor, vi
afventer de formelle bankpapirer.

