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              Den 16. juni 2017 

 

Nyhedsbrev  
 
Fra bestyrelsen BUP-DK 
 

 

Kære medlem af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 

Bestyrelsen for BUP har netop afholdt sit andet bestyrelsesmøde med den nyvalgte bestyrelse. 

Sommeren står foran os, og det samme gør Folkemødet på Bornholm, hvor Anne Heurlin og 

Julia Bech-Azeddine repræsenterer selskabet. 

Derfor mener vi, at det er passende tidspunkt at gøre status for det første knap halve år. 

Formandskabet har i den seneste periode fortsat sit politisk aktive arbejde. Vi har i bestyrelsen en del 

livlige diskussioner om, på hvilken måde og hvornår Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab skal blande 

sig i den aktuelle debat. Som altid hører vi gerne fra medlemmerne, således at vi er ajour med, hvad I 

tænker og ønsker. Skal vi f.eks. træde ind i en debat ang. kost og autisme sammen med bl.a. Søren 

Brostrøm? 

Siden årsmødet har primært formand, Anne Marie Råberg Christensen og næstformand Hanne Børner 

også været aktive i medierne og ved møder med politikere, myndigheder, organisationer og 

interessenter. 

Vi er også løbende på Twitter, hvor vi ofte kommer i direkte dialog med styrelser og myndigheder. 

Vi opfordrer jer løbende til at holde øje med de nyhedshistorier, som Børne- og Ungdomspsykiatrisk  

Selskab medvirker i. Ligesom vi ofte tweeter link til historierne.  

For at nævne nogle har vi kommenteret ang. tvangstal, medicinering af børn og unge, ADHD og 

ombudsmandens rapport om fastspænding, hvor vi senere var medunderskrivere med Børnerådet og 

Bedre Psykiatri af et brev sendt til Sundhedsministeren. Vi har også reageret på programmet ”Børnene 

på psyk”, som vi ikke mente gav et nuanceret billede af dagligdagen på en børne- og ungdomspsykiatrisk 

afdeling. 

Den 13. marts, kort efter årsmødet, havde vi en kronik i Morgenavisen Jyllands-Posten: Vis 

samfundssind til gavn for de rigtige patienter.  

Vi havde den 9. maj foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg. 

Vi har derudover holdt møder med bl.a. Henrik Dahl (LA), Liselott Blixt (DF) og Yildiz Akdogan. 

Formandskabet deltager desuden i diverse grupper og alliancemøder. 

http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9426238/vis-samfundssind-til-gavn-for-de-rigtige-patienter/
http://jyllands-posten.dk/debat/kronik/ECE9426238/vis-samfundssind-til-gavn-for-de-rigtige-patienter/
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Vi har budt ind på at blive vært for ESCAP 2023 (i samarbejde med Wonderful Copenhagen), hvis det 

lykkes vil der blive behov for interesserede, der vil være med til at få det hele til at fungere.  

Dagen efter årsmødet modtog formanden en henvendelse fra Sundhedsstyrelsen ang. 

forløbsprogrammer for Angst/depression, ADHD og Spiseforstyrrelser. BUP blev bedt om at komme med 

medlemmer til 3 arbejdsgrupper og ét medlem til referencegruppen for forløbsprogrammerne. Hanne 

Børner har sammen med Pia Jeppesen, Merete Juul Sørensen, Tine Houmann, Jens Buchhave, Ulla 

Moslet og Else Marie Olsen gjort og fortsat gør en stor indsats med dette arbejde. 

Der har i de forskellige arbejds- og referencegrupper været de første par møder, og det er blevet klart 

for os, at det er et problem mht. forpligtelse for især kommuner, ligesom der er meget forskellige 

forståelser af ordet ”behandling” og ”forebyggelse”. 

Derfor har bestyrelsen for selskabet lyttet til arbejdsgruppernes bekymringer, og vi har reageret ved at 

sende et brev til sundhedsminister Ellen Trane Nørby og til direktør for Sundhedsstyrelsen Søren 

Brostrøm. 

Vi havde desuden på seneste bestyrelsesmøde et oplæg fra medlemmerne af de 3 arbejdsgrupper, hvor 

vi drøftede ønsker og krav til forløbsprogrammerne. 

Formandskabet er glade for, at der er et arbejde på forløbsprogrammer, da det er en del ad den vej, vi 

er nået i vores arbejde for en Børne- og Ungdomspsykiatripakke I. Men det er netop det – en del ad 

vejen – derfor fortsætter vi parallelt med arbejdet på forløbsprogrammer med at arbejde for en regulær 

pakke i stil med kræftpakkerne med klar fordeling af forpligtelse og ansvar. 

Breve og svar kan løbende læses på bupnet.dk, hvor de lægges ind under nyheder. 

I ønskes alle en god sommer 

Med venlig hilsen 

Anne Marie Råberg Christensen og Hanne Børner 

På vegne af bestyrelsen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 


