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Kære alle 

Mens sommeren går på held er bestyrelsesarbejdet  i fuld gang igen. Vi har over sommeren været på 

europæisk børne- og ungdomspsykiaterkonference i Wien og til møde i sammenslutningen af 

uddannelseslæger og yngre psykiatere (se rejsebreve på hjemmesiden). 

Der har været BUP deltagelse i møde i 'forskningsnetværket mod overgreb mod børn', SST arbejdsgrupper 

om 'børns og unges overgang til voksenpsykiatrien', 'anbefalinger om rekruttering og fastholdelse af 

sundhedspersonale i psykiatrien', udarbejdelse af NKR om autisme, BUP's egen retningslinie om udredning 

af personlighedsforstyrrelser, og til møde om dobbeltdiagnoser. Vi har løbende afgivet høringssvar og 

udpeget medlemmer til flere opgaver i sundhedsstyrelse eller lægeforeningsregi (skema over BUP 

udpegede kan ses på hjemmesiden). Vi har givet bolden op til debat om politikernes forslag om gratis 

psykolog til børn - for BUP mener, at børn skal vurderes i en kontekst. Og at børne- og ungdomspsykiatriske 

tilstande skal vurderes af børne- og ungdomspsykiatere. http://ugeskriftet.dk/nyhed/bornepsykiater-darlig-ide-tilbyde-

gratis-psykologhjaelp-til-helt-sma-born 

God børne- og ungdomspsykiatri og sammenhængende forløb kommer jo ikke af sig selv. Bestyrelsen har 

derfor besluttet at udgive en hvidbog om det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Der er megen 

forvirring om, hvad dette speciale egentlig er og kan - og vi vil gerne belyse dette samt beskrive 

samarbejdsfladerne til de ganske mange samarbejdspartnere, vi også har. Det kan siges kort, at vi er et 

lægevidenskabeligt speciale, der arbejder efter ICD -10 diagnoser, udreder og behandler efter de til enhver 

tid mest evidensbaserede metoder; men som I alle ved, kan dette i hverdagen være ganske udfordret på 

mange måder. Og ændringer kommer jo ikke af sig selv.                                                                                   

Lørdag den 7.9  afholdt BUP's bestyrelse derfor en arbejdsdag på Tivolihotellet i København. Bestyrelsen 

havde inviteret 6 - BUP-dk medlemmer, udvalgt efter at repræsentere bredden i selskabet, og Jens 

Buchhave havde velvilligt stillet op som moderator.  BUP's kommunikationsrådgiver Malene Djuurhus  

sammenskriver debatten, så bogen kan blive klar i løbet af kort tid. Målgruppen vil være 

samarbejdspartnere og politikere, og vi vil  fortsætte med at diskutere emnet på næste årsmøde den 5+6 

marts. 

Reserver også datoen 28.11.19 til medlemsmøde om psykoterapi. Programmet er ikke helt på plads, men vi 

håber!   

Ellers god arbejdslyst til alle med I-kurser, H-kurser, psykoterapi kurser, lederkurser og alt muligt andet, der 

nu går i gang - og husk Dan Turèll i ' Jeg holder af hverdagen - mest af alt holder jeg af hverdagen'-  at det er 

det daglige arbejde med børn, unge, deres forældre i samarbejdet med andre faggrupper og sektorer der, 

når det giver resultat og fungerer sammenhængende, bare er lykken! 

Mange hilsener fra anne marie.                                      
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