
Temadag blev tilløbsstykke 
Der var fyldt godt op i den historiske, Fællessalen, da Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab og Liselott 

Blixt (DF) inviterede til temadag om forebyggelse. Foto Julia Bech-Azzedine (Grundet GDPR-regler ang. 

markedsføring er der ikke gengivet personer på billedet.) 

 

 

 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab havde ved hjælp af sundhedsordfører og formand for Folketingets 

Sundhedsudvalg, Liselott Blixt, mulighed for at holde en temadag om forebyggelse i Fællessalen på 

Christiansborg den 18. januar. Med 122 deltagere og mange på venteliste, bød BUP på en dag, hvor både 

oplægsholdere og den efterfølgende debat havde fokus på ny viden og forskning om forebyggelse. 

Af Anne Marie Råberg Christensen og Hanne Børner 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs indtægt er som bekendt de kontingenter, medlemmerne betaler. 

Det sætter sine begrænsninger på mulighederne for at få formidlet forskning og erfaring fra børne- og 

ungdomspsykiatrien ud til en bredere del af samfundet.  

Derfor var det en stor glæde, at selskabet fik mulighed for at arrangere en temadag i Fællessalen på 

Christiansborg den 18. januar.  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab skylder Liselott Blixt, sundhedsordfører for DF og formand for 

Folketingets Sundhedsudvalg, en stor tak for muligheden, da sådan en dag ikke kun kræver 

imødekommenhed fra politikeren – den lægger ifølge reglerne for lån af salen også beslag på hele 

politikerens dag.  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab ønsker også at sige tak til alle oplægsholdere, der på fornem vis fik 

formidlet ny forskning, erfaring og dokumentation med fokus på viden og faglighed frem for tro og håb. 

Hele dagen blev kyndigt styret af journalist Nynne Bjerre Christensen, og det blev til flere konstruktive 

debatter om forebyggelse i den sekundære sektor, den primære sektor heriblandt Det Nære 

Sundhedsvæsen med kommunerne som centrum samt civilsamfund som bl.a. Niels Arndt Nielsen, 

kontorchef, Center for Social og Sundhed, KL, forklarede f.eks. kan være forældre, pårørende og venner 

samt evt. fritidsklub og den form for sammenhold og støtte, der foregår der. Hele tiden med baggrund i det 

overordnede tema med viden om mestring og forebyggelse af komorbiditet samt andre følgevirkninger af 

en psykisk lidelse. 

Formand, Anne Marie Råberg Christensen, åbnede temadagen med ønsket om en god og konstruktiv debat 

med fokus på forskning, faglighed og fakta og lukkede temadagen af med en opsummering og et ønske om, 

at ny viden fra dagen bliver inddraget i de politiske beslutninger og rammer, som fastlægges på 

Christiansborg.  

Det er til stadighed Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskabs ønske, at den rette behandling tilbydes rette 

barn eller ung på rette tid af rette faglighed. Nødvendigheden af dette blev understreget af ny forskning og 

viden formidlet på temadagen – og selskabet fortsætter derfor med fornyet styrke arbejdet herfor. 

Præsentationer fra temadagen kan findes på hjemmesiden via dette link 

http://www.bupnet.dk/nyheder/temadag-med-fokus-på-forebyggelse  
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