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Nyhedsbrev
Kære medlemmer
Efter denne helt fantastiske sommer går vi i gang igen.
Bestyrelsen er frisk på at fortsætte arbejdet i alle de forskellige sammenhænge, vi nu deltager i.
Man kan vel sige, at det meste af børne- og ungdomspsykiaterens arbejde består i at samle viden
og videreformidle denne til andre grupper. Vi er gode til at udrede - og skal aldrig, aldrig gå på
kompromis med denne kerneopgave - men vi vil også gerne have lov til at behandle - og må jo
erkende at den største del af arbejdet med børn og unge foregår i familierne, skolerne, PPR,
kommunerne og institutionerne.
Derfor engagerer bestyrelsesmedlemmerne sig i mange forskellige sammenhænge. Hanne er med
i arbejdsgrupper vedr. inklusion (undervisningsministeriet) og forebyggelse (socialministeriet).
Jesper deltager i lægeforeningens arbejde omkring akutbehandling - både somatisk og psykiatrisk.
Anna Sofie i foreningen af yngre psykiatere. Signe tager sig af hjemmesiden og Julie holder styr på
økonomien i vores selskab. Lene tager sig af nye medlemmer, hjemmeside m.v og Malene
Djurhuus sidder ved tasterne parat til diverse Tweets og debatindlæg, når misinformationen om
børn og unges trivsel og psykiske sygdomme bliver for stor.
Det mest spændende lige nu er måske regeringens kommende psykiatriplan. BUP har forsøgt at
rette fokus mod børn og unge med vores forslag ’Den rette behandling til rette barn eller ung på
rette tid’, ved deltagelse i lægeforeningens og sundhedsstyrelsens arbejdsgrupper og i
rundbordssamtaler med ministeren. Hvorvidt dette fokus vil lykkes vides endnu ikke.
Psykiatriplanen forventes offentliggjort dette efterår.
Lykkedes er til gengæld satspuljeansøgningerne - der er kommet midler både til afprøvning af
tværsektorielle forløbsprogrammer og til udgående børne- og ungdomspsykiatri. Bestyrelsen
anbefaler at medlemmerne bakker op om disse projekter og får gjort børne- og
ungdomspsykiatrien synlig også udenfor hospitalerne. Vi kan ikke blive ved med bare være
frustrerede over samarbejdet med kommunerne - vi skal også forbedre det.
Hanne Børner er inviteret til at holde foredrag på PPR ledernes årsmøde med
undervisningsministeriet om samarbejde, fremskudt enhed og forløbsprogrammer.
Bestyrelsen håber endvidere at kunne arrangere en kongresdag om forebyggelse på Christiansborg
til november. Vi oplever, der tales meget om dette emne - men mere viden ville være godt.
God sensommer til alle - helt rart med lidt regn igen - ikke sandt!
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