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Nyhedsbrev  
 
Fra bestyrelsen BUP-DK 
 

 
Møde med Børns Vilkår 
Formanden har i november været til møde med Børns Vilkår til drøftelse af mulige indsatsområder i 

deres nye strategiplan. Børns vilkår havde særligt fokus på familiepolitik, eller fravær af samme. 
 
Forskningsprojekt 
En forskergruppe i Århus er i færd med et forskningsprojekt om brugen af hel-genom undersøgelser i 
psykiatrisk, genetisk forskning. De ønsker undersøgelse af både psykiatriske patienters, pårørendes 
og fagpersoners holdninger til disse undersøgelser. Forskergruppen opfordrer derfor BUP-DK’s 
medlemmer til at deltage i undersøgelsen ved at udfylde et spørgeskema. Du kan finde beskrivelsen 

på forsiden af vores hjemmeside.  
 
Specialeplanlægning 
Forarbejdet til den nye specialeplan er afsluttet, og SST har skrevet videre på det faglige oplæg. Dette 
er nu til høring i den nationale baggrundsgruppe, bestående af direktionskolleger fra de 5 regioner. 

Forventeligt træder den nye specialeplan i kraft primo 2016.  

 
Udpegning til ekspertgruppe for national forskningsstrategi på psykiatriområdet 
Professor Niels Bilenberg er udpeget til at deltage i ekspertgruppen som repræsentant for børne- og 
ungdomspsykiatri. 
 
Brev til sundhedsminister Nick Hækkerup 
BUP-DK har sendt brev til sundhedsminister Nick Hækkerup for at understrege, at vigtigheden af 

forældreansvaret for børns undersøgelse og behandling frem til det fyldte 15. år. Brevet blev 
foranlediget af en lignende kontakt fra Børnerådet, der understreger behovet for en klageadgang for 
alle børn og unge. 
Aktuelle udkast til lov om tvang i psykiatrien understøtter BUP-DK’s holdning til, at forældre i videst 
muligt omfang skal tage aktivt stilling til behandlingsbehov, også når barnet ikke samtykker. 
 
Kick-off møde i Sundhedsministeriet 

Før jul deltog formanden i et brainstorm møde i SUM sammen med DPS, samtlige andre faglige 
selskaber, der er repræsenteret via deres medlemmers arbejde psykiatrien, KL, DR og 
Sundhedsstyrelsen.  
Alle organisationer gav deres bud på muligheder og udfordringer i den nye psykiatrihandleplan, og 
SUM melder ud om det giver anledning til yderligere møderække. 
 

 
Konference i samarbejde med SIND om børn og unge med psykisk sygdom 
Arbejdet med dette gode initiativ, som er omtalt i sommers, går uhyre trægt. Lige nu er 
forventningen, at vi ikke kan engagere SIND i dette 
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BUP-DK’s møder med sundhedsordførere på Christiansborg 

Møderækken der var planlagt i efteråret har været plaget af mange afbud fra MF’erne, og i skrivende 
stund har der alene været samtale med Liselott Blixt, DF og Stine Brix, EL. 
Hovedtema for DF var sektorsamarbejde, særligt vedr. skoletilbud til børn og unge med 
indlæggelsesbehov. Liselott Blixt var ligeledes optaget af at understøtte en kort konference med 
kolleger på Christiansborg for at sætte fokus på sektoransvarlighed. Hvorvidt vi kan løfte dette 
undersøges aktuelt i bestyrelsen. 
EL’s ordfører havde interesse for forebyggelsesindsatser, som hun imidlertid også mente primært var 

et anliggende for socialordføreren. Stine Brix udtrykte derudover interesse i temaet rekruttering og 
fastholdelse af læger. 

 
 
 
Godt nytår  

 
Marianne Kryger 
 
 
 
 

 


