
 

Kære modtager af nyhedsbrev fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
 
Bestyrelsen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er meget glad for budskaberne bag Satspuljeaftalen 2018-
2021. 
Der er et dedikeret fokus på børne- og ungdomspsykiatrien, faglighed, forskning og dokumentation – budskaber, 
som især formand og næstformand i bestyrelsen intensivt har arbejdet for at fremme de seneste godt 2 år. 
 
Succes har som bekendt mange fædre, hvorimod fiasko er forældreløs, men vi kan se på netop denne succes, at det 
er vores arbejde, som har været gældende ved, at andre og langt mere magtfulde organisationer også gerne vil tage 
æren for.  
Vi ser også frem til forløbsprogrammerne for ADHD, spiseforstyrrelser og angst og depression, som også er resultatet 
af mange møder, kronikker og generelt ihærdigt arbejde. 
 
Følgende har deltaget i arbejdsgrupperne: 

- Ulla Moslet og Else Marie Olsen ift. spiseforstyrrelser 
- Tine Houmann og Jens Buchave ift. ADHD 
- Pia Jeppesen og Merete Juul Sørensen ift. angst og depression 

 
Kan man altid ønske mere f.eks., at børne- og ungdomspsykiatrien kommer på finansloven? Er det ikke stadig en 
Børne- og Ungdomspsykiatripakke, BUP arbejder for?  
Jo, ganske vist, men vi skal også huske at fejre og appreciere de muligheder, vi tilbydes undervejs mod vores ønsker 
og mål.  
 
Derfor håber vi, at I som medlemmer vil indgå i en konstruktiv og positiv dialog ang. de kommende 
satspuljeprojekter, lad os vise, hvad vi kan med en forskudt børne- og ungdomspsykiatri, lad os arbejde for, at de 
muligheder, som tilbydes i den primære og kommunale sektor, Det Nære Sundhedsvæsen, har dokumentation for 
behov og effekt. 
Ligesom vi håber, at I vil bakke op om og videreudvikle det arbejde, som vores medlemmer af de respektive udvalg 
for forløbsprogrammer, har udført. 
 
Links til Satspuljer: 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Oktober/Sundhedsminister-Gevaldigt-loeft-til-boern-

og-unge-i-psykiatrien.aspx 

http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/Oktober/~/media/Filer%20-

%20dokumenter/Satspulje-2018/Aftale-satspuljen-sundhedsomraadet-%202018-2021.pdf 
 
Links til arbejdet med forløbsprogrammer: 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61005 

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61002  

https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/61001  
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