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PRESSEMEDDELELSER 

 

Nationale kliniske retningslinjer for ADHD 

Børne- og ungdomspsykiatrien byder de nye retningslinjer velkommen. De skal sikre, at børn og unge får 

en god og ensartet diagnostik og behandling, uanset hvor i landet de bor. 

Pressemeddelelse, den 29. maj 2014. 

 

Ligeværd i Børnehøjde?  

Regeringens Handlingsplan for Psykiatrien har meget få konkrete initiativer og forslag, der er rettet mod 

børne- og ungdomspsykiatrien og de særlige udfordringer, der er dér. Visse steder er den ligefrem 

uambitiøs og usammenhængende. Det siger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.  

Pressemeddelelse, den 18. maj 2014. 

 

Satspuljeaftalen giver et løft til børne- og ungdomspsykiatrien 

Glæden over de mange penge er stor. Men hvis man skal tale om ligeværd og anti-stigma, så skal 

psykiatrien altså på finansloven, siger Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. 

Pressemeddelelse, den 20. juni 2014. 

 

 

DEBATINDLÆG - GENERELT 

 

Psykiatri for de sygeste 

Af Marianne Kryger, formand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark 

Læserbrev Information. 6. juni 2014. Replik til Lars Rasborgs indlæg om ADHD. 

 

 

DEBATINDLÆG PÅ ALTINGET SUND/SOCIALDK 

 

BUP’s formand kom i efteråret 2014 med i Altingets debatpanel med ret til at få offentliggjort tre indlæg 

på Altinget.dk – samt yderligere indlæg, hvis der var behov for det.  Det blev til fire indlæg. 

 

Børnene og de unge glemt igen! 

Sundhedsministeriet har gjort det igen: Udeladt, glemt eller ignoreret den danske børne- og 

ungdomspsykiatri som samarbejdspartner i arbejdet at revidere psykiatriloven. 

Af Marianne Kryger, Klinikchef, Formand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark  

Bragt på Altinget.dk den 14.08.14 

 

Børnene siger fra  

De sidste tyve år er antallet af børn med psykiske problemer steget markant. Der er brug for en national 

handlingsplan for forebyggelse – nu. 

Af Marianne Kryger, Klinikchef, Formand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark  

Bragt på Altinget.dk den 08.10.14 
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Hvorfor skal børn i psykiatrien stilles anderledes end i somatikken? 
Skyldes det mon fordomme om, at forældre til børn med psykiatriske lidelser ikke er helt så 

kompetente og ansvarlige, som de burde være – spørger BUP-DK. 

Af Marianne Kryger, Klinikchef, Formand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark  

Bragt på Altinget den 19.11.14 

 

Børn og unge med dobbeltdiagnoser svigtes  
Der er langt mellem kommunernes tilbud til de børn og unge, som både har en psykisk lidelse og et 

misbrug. Og tilbuddene er vidt forskellige. Prisen – den betales af de tusindvis af unge, som kan se 

frem til et dårligt liv, fordi vi ikke fik sat ind i tide.  

Af Marianne Kryger, Klinikchef, Formand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark  

Bragt på Altinget den 07.01.15.  

 

 

POLITIK 

 

Opsætning af møderække med psykiatriordførerne på Christiansborg 

Det har været et usædvanligt arbejdsomt projekt, da alle møder er flyttet to-tre gange. Dermed har vi 

kun haft nogle få møder indtil nu – resten er flyttet til primo 2015.  

 

Udarbejdelse af Handout over BUP’s Kerneindsatsområder  

 

Deltagelse i møderne på Borgen 

Vi har indtil nu haft møder med tre ordførere – fra hhv. DF, EL og S. DF blev så optaget af mødet, at 

hun foreslog, at DF og BUP skulle lave en fælles konference på Borgen. S var også tydeligt glad for 

mødet. 

 

Brev til Nick Hækkerup om udkast til Lov om tvang 

Sendt den 08.12.14. 

 

 

PRESSEKONTAKT 

Har naturligvis også brugt en del tid på pressekontakt samt briefing af journalister – fx til P1 Orientering, 

hvor Marianne har været interviewet ad 3 omgange. 

 

 

 

 


