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              Den 18. oktober 2016 

 

Nyhedsbrev  
 
Fra bestyrelsen BUP-DK 
 

 
Orientering til Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs medlemmer                                         
om bestyrelsens foretræde for Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg 

den 11. oktober 2016. 
 
Repræsentanter for BUP var Hanne Børner og Linda Hardisty Bramsen. 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab har bedt om foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg for at 
uddybe ønsket om en Børne- og Ungdomspsykiatripakke I. 
 
Fremmødet til foretrædet var stort, og der var kun få af udvalgets medlemmer, som ikke var mødt 

frem for at høre BUP’s ønske og argumenter. 
 
Inden selve fremmødet havde vi fremsendt og tweetet en uddybning af formålet med foretrædet, så vi 
kunne udnytte de tildelte 15 minutter optimalt. 
 

De fleste politikere svarede positivt tilbage på vores tweets. 

Vi oplevede stor lydhørhed fra folketingspolitikernes side, og vi fik mange spørgsmål. Interessen for 
børne- og ungdomspsykiatrien og områdets vilkår er stor, og vi fik en positiv modtagelse. 
Linda Hardisty Bramsen begyndte med at redegøre for selskabets holdning til UBR, hvor vi efterlyser 
elastik. Vi fortalte, at UBR overordnet set er en fordel, men at den i visse tilfælde har medført et for 
intensivt og stramt undersøgelsesforløb, hvor der ikke har været plads til individuelle patient og 
familiehensyn. 
 

Der er også store regionale forskelle på fortolkning og udførelse af UBR. 
Hanne Børner gennemgik herefter ønsket om en Børne- og Ungdomspsykiatripakke I med baggrund i 
Kræftpakkerne, men med en dedikeret Task Force til børne- og ungdomspsykiatrien. 
Der blev redegjort for, at der mange handlingsplaner, initiativer, regionale pakker, garantier etc., men 
at det mere er en jungle, end det er brugbart. Det er blevet svært at gennemskue systemet. 
Derfor er der behov for en forpligtende pakke, der på landsplan kan sikre koordinering af indsatsen for 
børn og unge. Den skal være forpligtende og skal understrege ledelsernes ansvar. Vi skal væk fra 

holdningsorienterede handlinger og tolkninger, så vi kan få et genuint, solidt tværsektorielt 
samarbejde til at fungere. 
 
Derfor skal en Task Force også bestå af fagprofessionelle, ledende klinikere, administratorer og ledere 
i regionerne, Danske Regioner, Kommunernes Landsforening, Indenrigs- og Socialministeriet, 
Sundheds- og Ældreministeriet samt Sundhedsstyrelsen. 

Formålet er at øge kvaliteten af tilbud i de forskellige sektorer. Det er også at få styr på processer, 
således at vi i børne- og ungdomspsykiatrien ser de rigtige patienter og har tid til udredning og 
behandling.  
 
Vi vil aldrig gå på akkord med fagligheden. 
Kræftpakkerne har også mindsket ulighed i behandlingen, hvilket kan være relevant for vores område 
til fordel for patienter og pårørende fra hele samfundets demografi. 
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Foretrædet varede 15 minutter. 

 
Vi er bedt om at komme med yderligere oplysninger til udvalget, hvilket vi arbejder på at få samlet og 
sendt inden for denne uge. 
 
Med venlig hilsen 
 
Linda Hardisty Bramsen og Hanne Børner 

På vegne af bestyrelsen for Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


