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Nyhedsbrev Januar 2016. 

 

Godt Nytår til alle BUP-dk medlemmer!  

Det har været et par travle måneder op til årsskiftet, og bestyrelsen synes, det er vigtigt at informere 

om, hvad vi går og laver. 

Den 10. december deltog Hanne Børne og jeg i et nyt initiativ arrangeret af PsykiatriFonden med 

formål at forsøge at fastholde fokus på psykiatrien. Der var deltagelse fra alle større patient- og 

pårørendeforeninger samt fra de faglige selskaber. Mere om mødet kan ses på:  

http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/nyheder/2015/psykiatriens-nye-alliance.aspx  

Den 17.december deltog Hanne Børner og jeg i et møde med Danske Regioner, sammen med 
repræsentanter fra Dansk Psykiatrisk selskab, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd, Dansk 
Ergoterapeutforening, Danske Fysioterapeuter og socialrådgivere. Her drøftedes bl.a. utilsigtede 
konsekvenser af den stramme ydelsesregistrering og afviklingen af ventelister i børne- og 
ungdomspsykiatrien, ligesom overvejelser om en fremtidig kvalitativ indikator for psykiatrisk 
behandling. Mere om danske regioners tal for børne- og ungdomspsykiatrien kan læses på:   
http://www.regioner.dk/publikationer/psykiatri/benchmarking+af+psykiatrien+2014  

 

Herudover har opgaven været at finde medlemmer til arbejdsgrupper vedr. børne- og 

ungdomspsykiatrien i Danmark. Charlotte Rask er udpeget til Sundhedsstyrelsens gruppe om 

tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer. Nina Jørring er udpeget til 

sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe, der skal lave en National Klinisk Retningslinje for behandling af 

angst hos børn og unge. Her mangler endnu ét BUP medlem fra praksis og meget gerne en til fra 

hospitalssektoren - evt. en forsker. Interesserede kan rette henvendelse til alle i bestyrelsen. 

Retningsliner formodes at få større og større plads i det daglige arbejde og har derfor også det 

europæiske børne- og ungdomspsykiatriske selskabs ESCAPS bevågenhed. Henrikje Klasen er ved at 

samle alle de eksisterende retningslinier fra de forskellige EU lande. 

ESCAP har også fokus på de mange flygtningebørn, der lige nu strømmer ind i Europa fra 

krigshærgede områder, og som antages senere i livet at være i øget risiko for at udvikle PTSD, angst, 

depression og adfærdsforstyrrelser. ESCAP har startet et ”Initiative to help refugee children in Europe” 

og samler her viden og erfaringer om behandling. Man kan læse mere om dette på:  

http://www.escap.eu/  

http://www.psykiatrifonden.dk/om-os/nyheder/2015/psykiatriens-nye-alliance.aspx
http://www.regioner.dk/publikationer/psykiatri/benchmarking+af+psykiatrien+2014
http://www.escap.eu/
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Alt godt ønskes for 2016 - foreløbig kan I jo sætte kryds i kalenderen til årsmødet den 10-11 marts  

Hilsen   

Anne Marie Råberg Christensen, formand BUP-dk 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 


