Møde: Bestyrelsesmøde i BUP-DK
Tidspunkt: Fredag d. 28. august 2015 kl. 10.30 – 16.00
Sted: Hotel Nyborg Strand
Østerøvej 2
5800 Nyborg
Deltagere: Marianne Kryger, Anne Heurlin, Linda Bramsen og Susanne Iversen
Afbud: Hanne Børner, Julia Bech-Azeddine
Referent: Susanne Iversen
Gæster: Kommunikationskonsulent Malene Djurhuus kl. 12.30 – kombineret med frokost
Repræsentant fra Tangora Manager (hjemmeside) kl. 14.30

1. Godkendelse af dagsorden
2. Referat d. 26.06.15 godkendes.
3. Gensidig orientering
a) Ny pressestrategi, Twitterkonto: “BUP-Dk”
Henvendelse fra Projekt Sikker Psykiatri, Dansk Selskab for
pt. sikkerhed. Vil gerne mødes med bestyrelsen og tale om projektet Sikker psykiatri.
b) SST vil revurdere tilskud til ADHD og migræne. SST vil gerne have bidrag. Medicintilskudsnævnet vil
træffe afgørelse. se SST forside.
c) AH orienterer om “Sorø-mødet” arrangeret af undervisningsministeriet.
d) SST har bedt BUP-DK bedt om at udpege Fagkonsulent til NKR vedr angst. Det besluttes at skrive til
Centercheferne og Professorerne mhp at foreslå bestyrelsen en egnet kandidat.
e) Psykiatri topmøde d. 3/10 2015 “psykisksaarbar.dk”. BUP-DK deltager med en repræsentant fra
bestyrelsen.
f) IRF specialistgruppe vedr. psykofarmaka mangler en speciallægerepræsentant. Bestyrelsen har haft
kontaktet bredt ud, men ingen har meldt sig.
g) Ansættelsesudvalg, centralt i landets tre videreuddannelsesregioner. Der skal indstilles en YL under
uddannelse og mindst en speciallæge. Mailen videresendes til Uddannelsansvarlige OL i regionerne og
Centercheferne.
4. Høring over lov om tvang i psykiatrien - drøftelse af udkast til bekendtgørelser og vejledninger og
bestyrelsen sender et kort høringssvar.
5. Fokusområder 2015
6. Strategi og kommunikation v/Malene Djurhuus
Drøftelse vedr. BUP-DK´s behov og ambitioner. Følgende emner berøres: Pressekontakt, læserbreve, sociale
medier - Twitter Mærkesager.
Fokusområder vedr. lægers faglige trivsel revideres til “Hvad er det speciallæger er godt for”.
Faglig rationel udredning med tilstedeværelse af speciallæge sikrer opfyldelse af UBR.
Finde allierede politikere fx sundhedsordfører.
Opfordring til at medlemmerne går på Twitter (evt. via nyhedsfeed på hjemmesiden) ( # Psykiatri, #Sund
Pol) og støtter debatten.
7. Opgavefordeling internt i BUP
8. Nye regler om behandlingskrav. Punkt udsat til næste møde.
9. Europæiske arbejdsopgaver. Punkt udsat til næste møde.
10. Hjemmeside – besøg af repræsentant fra Tangora.

Oplæg: Udnytte tjenesten optimalt. Fluid responsive, passer til tablet, Iphone mv. Medlems (evt. pårørende)
Netside i et andet site - udveksle erfaringer. Animationfeature - interaktiv. Tilmeldinger til årsmødet via
arrangementskalender. Newsfeed fra Twitterkonto. Demonstration af forslag til layout.
Repræsentanten sender forslag til ny hjemmeside til godkendelse af bestyrelsen.
11. Evt.

