
Virker den danske 

model i børne- og 

ungdomspsykiatrien?  
Hvad fungerer – og hvilke udfordringer skal tages op? 

 

 

Vært: Jane Heitmann (V), sundheds-og psykiatriordfører 

Moderator: Jonas Rathje, chefredaktør Metroxpress 

Twitter: #BUPsykiatri 



Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 

 BUP-DK er et lægevidenskabeligt selskab, hvis formål er at fremme dansk 

børne- og ungdomspsykiatri. 

 I særlig grad er det selskabets opgave: 

 At fremme forskning. 

 Sikre den bedst mulige uddannelse af speciallæger i børne- og 

ungdomspsykiatri. 

 Arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud. 

 Udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatrien.   

 

 



Fakta, forskning og fremtid 
Mediernes dækning / marts-maj 

 ”Mere end hver femte elev i 9. klasse skader sig selv”, Ritzau/Information 

 ”Min søsters kamp mod sig selv”, Information 

 ”Ekspert: Fraværende forældre er skyld i udbredt selvskade blandt børn og unge”, DR.dk 

 ”Mange unge kæmper med sved, tårer – og blod,” Politiken 

 ”Myndigheder giver børn sovepiller i stedet for kugledyner”, Politiken   

 ”De nye cuttere er velfungerende og perfektionistiske unge”, Dr.dk 

 ”Fandt først som 33 årig ud af, at hun er autist: ”Vi har også mange styrker”, TV2 

 ”Boom i sovemedicin til børn og unge vækker bekymring”, Berlingske  

 ”Vil psykiatere gøre os alle tossede?” , Berlingske  

  ”Børns angst er et overset problem. 5-10 % af børn angst, der kan behandles ”, Kristeligt Dagblad 

  ”22.000 børn og unge har en psykiatrisk diagnose. Antallet af børn og unge, der får en psykiatrisk 

diagnose er eksploderet ”, Politiken  

 ”Søren Brostrøm: Kommunerne kræver alt for ofte en diagnose for at hjælpe ”, Politiken 

 ”Børnepsykiatere advarer mod lægers medicinudskrivning”, Morgenavisen Jyllands Posten  

 ”Voldsom stigning i børns og unges forbrug af antidepressiv medicin ”, Dagens Medicin 



Den danske model 

Sundhedssektor 
Det Nære 

Sundhedsvæsen 

Socialsektor Undervisningssektor 



Diagnosens anatomi 

 Diagnoser er et lægefagligt værktøj 

 Arbejdsredskab til at hjælpe 

 Giver det mening, at der stilles mange diagnoser? 

 Der vil komme flere diagnoser til, derfor er forskning vigtigt. 

 Psykiske lidelser – er det noget vi alle har i en periode – ligesom 

halsbetændelse? 

 20% af børn og unge i Danmark kan diagnosticeres –  

mener vi det, vil vi det, og kan samfundet bære det? 

 


