Nyhedsbrev Oktober 2017
Kære alle,
Orienteringen fra bestyrelsen lige nu må være - at der arbejdes!
Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskabs formål er jo at fremme dansk børne- og ungdomspsykiatri. I særlig grad er det
selskabets opgave at fremme dansk forskning herom, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde
for, at børn og unge får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til børne- og
ungdomspsykiatri.
For at fremme forskningen: se annoncen om Ansøgning om forskningsmidler til psykotiske børn på hjemmesiden.
For dem af jer, der ikke måtte vide det har professor Kerstin v Plessen jo fået nyt job i Lausanne. Det er vi meget kede
af, for Kerstin har været en fast støtte i alle de år, hun har arbejdet her i Danmark. Fast deltager på årsmøderne, arrangør
af forskningsdagen i fællesskab med de andre professorer, villig oplægsholder på vores Christiansborg seminar, medlem
af forsknings og diagnoseudvalg, delkursusleder, ekspert til diverse forespørgsler og høringssvar etc. Kendt og
respekteret i alle sammenhænge for sin høje faglighed, venlighed og nysgerrighed. Vi siger Kerstin tak for godt
samarbejde og håber at holde kontakten via ESCAP.
For at fremme uddannelse: I og H-kurserne kører stille og roligt. VIU, hoved- og delkursusledere gør et stort arbejde for
at kurserne bestandigt kan være up-to-date med undervisning af de bedste lærere og efter opdaterede målbeskrivelser og
kompetencekort. Der har været afholdt et fælles møde med bestyrelsen, videreuddannelsesudvalget, udvalgsformænd og
de uddannelsesansvarlige overlæger den 21. september - referat kan ses på hjemmesiden.
For at arbejde for at børn og unge får et optimale psykiatrisk behandlingstilbud: De af sundhedsstyrelsen nedsatte
arbejdsgrupper om forløbsprogrammer har mødtes og forslagene om tværsektorielle forløbsprogrammer for børn og
unge med ADHD, angst og depression og spiseforstyrrelser er aktuelt i høring. Spørg gerne et af
bestyrelsesmedlemmerne, hvis I vil se dem - de er endnu ikke på høringsportalen.
BUP-bestyrelsen har været opsøgende i forhold til ministre, sundhedsudvalg og politikere. Vi har påpeget vigtigheden
af forskning og evidens i behandlingen og vigtigheden af den rigtige hjælp på det rigtige tidspunkt. Vi håber det bl.a. er
det, der har resulteret i sundhedsminister Ellen Trane Nørbys initiativ til en fremskudt børne- og ungdomspsykiatri.
"Regeringen ønsker at afprøve en fremskudt regional psykiatri til tidlig behandling af børn og unge med tegn på psykiske
lidelser såsom børn og unge med lette former for spiseforstyrrelser, angst, depression, selvskadende adfærd mv.
Formålet er at udrede og behandle børn og unge på mindst muligt indgribende måde uden for psykiatrien"

At udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri: Hanne og Anne Marie har skrevet en kronik i Jyllandsposten
samt et debatindlæg i Altinget og med Malenes hjælp er vi efterhånden ved at være kendte på Twitter. Herudover har vi
været til møde i Børns Vilkår (der bl.a. varetager børnetelefonen), Børnerådet og Folketingets Ombudsmand, Rådet for
socialt udsatte, Psykiatrialliancen, møder i Lægeforening og møde med centerledelserne i hele landet. Der eksisterer
mange myter om børne- og ungdomspsykiatri f.eks. at vi diagnostiserer for mange, at vi giver skadelig medicin, og at vi
bruger for megen tvang og har for mange genindlæggelser. Selvom patienter og deres familier ifølge LUP
evalueringerne gennemgående er ret tilfredse med børne- og ungdomspsykiatrien, så er der mange andre, som udbreder
dårlige rygter om os. Det skal imødegås!
Til sidst vil jeg blot nævne at planerne for årsmødet 8.-9. marts 2018 er ved at tegne sig - og I kan glæde jer! Temaet
bliver ADHD og det er lykkedes Region Sjælland at kapre bl.a. Cristopher Gilberg. Skal man møde 'opfinderen' af
diagnosen ADHD - en af de helt store børne- ungdomspsykiatere i vor tid - så er det med at komme her. Sæt kryds i
kalenderen! Og ha' en god efterårsferie.
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