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Den nye bestyrelse har efter sit første møde den 8. marts kastet sig ud i mange nye udfordringer. Vi har 

foretaget udnævnelser til flere arbejdsgrupper, der skal lave nye nationale kliniske retningslinier for 

Spiseforstyrrelser tværsektorielt, Autismeudredning og ADHD(supplerende spørgsmål). Også til en 

arbejdsgruppe for udarbejdelse af en model for den gode transition fra børne og ungeområdet til 

voksenområdet i sygehusregi, KL’s og Undervisningsministeriets følgegruppe for børn med særlige behov, og 

til en arbejdsgruppe til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i psykiatrien.  

Vi har deltaget Danske Regioners ”Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien”, hvor der drøftes 

kvalitets database indikatorer ud fra visionen om, at der må kunne sættes år til liv og liv til årene for 

mennesker med psykiske lidelser. BUP vil gerne deltage i dokumentalist arbejdet (mulighed for frikøb). Vi har 

været til sparringsmøde i socialstyrelsen om sårbare unge. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab har været 

hørt vedr. indikatorer for en dansk retspsykiatrisk database, ankemulighed for tvangsanbringelser og 

specialfunktioner relateret til funktionelle lidelser. 

Politisk har vi kommenteret på regeringens forslag til sundhedsreform og støttet forslag om flere 

praktiserende børne og ungdomspsykiatere, bedre overgange fra børn-unge til voksenpsykiatrien og bedre 

mere sammenhængende forløb. Tiltag som, der er behov for, og som BUP kan støtte - lige meget om vi efter 

et valg får regioner eller kommunefællesskaber. Danske Regioner har også været ude med forslag om 

styrkelse af psykiatri i uddannelsen og forslag til fælles forebyggelsesindsats. Det er valgtid og der er fokus på 

børne- og ungdomspsykiatri. 

I medierne har vi fulgt den årlige diagnosedebat. Antallet af børn og unge, der ses af os, var i 2018 ca. 

45.000. Det mener vi ikke er for mange - men de får jo alle sammen en diagnose. Mange har en mening: at  

diagnoser skyldes en mere sammensat verden, mobiltelefoner, computerspil, skolereform etc.  BUP - synes 

det er vigtigere, at vi ser de rette børn på rette tidspunkt end at være bange for diagnoser. Medierne har 

også været efter anbringelser af børn med psykiske vanskeligheder på sikrede institutioner – en kompliceret 

problematik, der er forsøgt nuanceret en smule. 

Børne- og Ungdomspsykiatrien har fået to nye professorer, der begge arbejder videnskabeligt med at 

kvalificere specialet. Anne Thorup med forebyggelse hos børn af psykisk syge og Anne Katrine Pagsberg med 

evidensbaseret behandling, både den farmakologiske og nonfarmakologiske.                                             

Tillykke til dem - tillykke til os - tillykke til børn og unge i Danmark. 

Følg BUP's arbejde på hjemmesiden www.bupnet.dk hvor listen over hvem, der sidder i hvilke udvalg og råd, 

også kan findes.                                                                   

Forårshilsen fra anne marie råberg christensen. 

http://www.bupnet.dk/


 


