
                                                                                                                      30.1 2018  

Årsberetning 2017. 

Efter sidste valg konstituerede bestyrelsen sig med mig selv som formand, Hanne Børner som 

næstformand, Julia Bech-Azeddine som kasserer, Anne Heurlin som webredaktør og Jesper Pedersen og 

Signe Wentzel som nye medlemmer. 

Der har i 2017 været afholdt 6 bestyrelsesmøder: den 3.2 ; 27.3; 12.6(suppleret med DPS og DPBO møde),  

28.8 (SKYPE), 13.9 (med VIU, psykoterapiudvalg  og uddannelsesansvarlige overlæger ),2.11 (møde med DIS 

kongress service) , og et sidste møde er planlagt den 26.1. 2018, hvortil centercheferne er inviteret . 

Året 2017 har været kendetegnet af et stort og flot arbejde omkring de tværsektorielle forløbsprogrammer. 

Bestyrelsen udpegede umiddelbart efter Sundhedsstyrelsens annoncering, ud fra ønsket om både 

forskningskompetencer, ledelseskompetencer og efter geografisk fordeling:  Jens Buchhave, Tine Houman, 

Pia Jeppesen, Merete Juul Sørensen , Else Marie Olsen samt Ulla Moslet til de  tre  arbejdsgrupper om 

henholdsvis ADHD, Angst og Depression og Spiseforstyrrelser.  Hanne Børner blev udpeget til at sidde i 

referencegruppen.  Arbejdet resulterede i tre hinanden lignende modeller for tværsektorielle forløb for 

screening, undersøgelse og behandling i primær sektor samt på den børne- og ungdomspsykiatriske 

afdeling. Programmerne har nu været i høring og blev offentliggjort ultimo 2017.  Der er blevet bevilget 

satspuljemidler til at gennemføre projekter i alle fem regioner. Puljemidlerne er slået op i januar måned og 

skal søges og forventes opstartet inden sommer 2018. 

Håbet og ambitionen er, at politikerne vil permanentgøre programmerne og gøre dem forpligtigende i en 

kommende børne- og ungdomspsykiatrisk Pakke I/ Psykiatriplan.  Håbet er også at tankerne om den 

kontinuerlige gensidige kontakt mellem forvaltning, PPR, det nære sundhedsvæsen og børne- og 

ungdomspsykiatrien , som det beskrives i forløbsprogrammerne, kan udbredes også til andre diagnoser og 

forløb i den fremrykkede børne- og ungdomspsykiatri.  

Med formål at fremme dette budskab og udbrede kendskabet  til børne- og ungdomspsykiatrien i 

almindelighed har Bestyrelsen søgt og fået foretræde for: folketingets sundhedsudvalg (9.5 2017) og for 

sundhedsminister Ellen Trane Nørby (14.12 2017). Her orienterede vi om BUP-dk’s formål og forsøgte at 

promovere de tværsektorielle forløbspakker samt anbefale en overordnet børne- og ungdomspsykiatrisk 

pakke/psykiatriplan. Vi har endvidere haft individuelle møder med tre forskellige folketingsmedlemmer, 

hvor vi diskuterede det samme. Vi har også været til to møder i Danske Regioner og haft kontakt til KL for at 

fremme kendskabet til og øge vidensniveauet om børne- og ungdomspsykiatrien. 

Anne Heurlin og Julia Bech-Azeddine har deltaget i årets folkemøde på Bornholm, hvor Anne holdt oplæg 

og deltog i debat.  

Anne Heurlin har holdt oplæg i FYP om specialet og, hvorfor de unge læger bør vælge lige dette speciale. 



Bestyrelsesmedlemmer har deltaget i møde med Børneombuddet Børnerådet og Børns Vilkår om asylbørns 

rettigheder. På mødet dannedes en lille interessegruppe omhandlende screeningsinstrumenter for psykiske 

forstyrrelser hos børn og unge, der søger asyl i DK. 

Ut. har holdt oplæg i Rådet for socialt udsatte og forskellen mellem psykisk syge børn og unge og så børn og 

unge, der mistrives. To grupper, der i offentligheden ustandselig blandes sammen og som jo har meget 

forskellige behov. 

Hanne Børner og jeg selv har holdt oplæg for centerledelserne på de børne- og ungdomspsykiatriske centre 

om tre faglige udfordringer. Vi valgte spørgsmålene:  

 Hvordan bevare fokus på faglighed? I en travl ledelsesmæssig og klinisk hverdag kan det være svært 

at skaffe plads til faglig drøftelse og reflektion. Hvorledes støttes forskningen og integreres bedre i 

klinikken? 

 Hvordan støtte uddannelse? Gøre specialet spændende, tiltrække, uddanne og beholde gode læger 

og andre medarbejdere. Kan undervisning integreres bedre i klinikken? 

 Hvem skal vi se, hvornår? Forløbsprogrammerne, hvorledes kan de hjælpe – og er der udfordringer  

Ut. har deltaget i Sundhedsstyrelsens følgegruppe for pakkeforløb og påpeget at Børne- og 

Ungdomspsykiatrien mangler behandlingspakker for rigtig mange lidelser. 

Ut. har været inviteret med til Trygfondens årlige forskningsseminar om misbrug 

Hanne Børner og jeg har deltaget i Sundhedsstyrelsens psykiatrigruppe, hvor dagsordenen har omhandlet 

Patientsikkerhed, Satspuljer, Monitorering af Tvang, Rusmiddelbehandling, En af Os indsatsen. 

Hanne Børner har deltaget i en arbejdsgruppe nedsat af socialstyrelsen vedr. undervisningsministeriets 

satspuljeprojekt ”Plads til forskellighed”.  

Og i KL’s nyligt afholdte Sundhedskonference 

  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er medlem af en række udvalg i lægeforeningsregi: 

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber – en overorganisation, der udfærdiger fælles høringssvar 

og udtaler sig vedr. lægelige forhold. 

Lægeforeningens psykiatrigruppe, hvor vi kom med input til lægeforeningens forebyggelsespolitik og 

udkast til lægeforeningens psykiatriudspil om en Psykiatriplan II. 

Lægeforeningens akut-psykiatrigruppe med anbefalinger til organiseringen af akutberedskabet i Danmark 

Lægeforeningen foreslår at alle regioner skal have et udkørende akuttilbud til akut psykiatrisk syge 

bemandet med en speciallæge i psykiatri og en erfaren redder. Tilbuddet skal have mulighed for at 

konsultere en børne- og unge psykiater. (Jesper Pedersen er fortsat som medlem af udvalget) 

Overlægeforeningens psykiatrigruppe, der ønsker at arbejde med bedre overlevelse og behandling i 

psykiatrien, og hvor vi kom med ønsker til en kommende psykiatriplan for børn og unge 



Et specielt netværk er Psykiatrialliancen – en løs sammenslutning af over 30 forskellige patient og 

pårørende og professionelle foreninger, hvis formål er at danne netværk samt promovere en psykiatriplan 

II. 

Internationalt har vi deltaget i de europæiske børne- og ungdomspsykiateres organisation - ESCAP ’s 

generalforsamling i Geneve. BUP-DK bød på værtsskabet for en international kongres, og det lykkedes at få 

kongressen til Danmark i 2023. Vi har skrevet kontrakt med kongresbureauet DIS og haft møde med vores 

PM og skitseret en plan for forberedelsesforløbet. 

UEMS (se særskilt bilag) 

BUP-dk har indgivet høringssvar vedr. Vejledning om sundhedsfaglig hjælp ved kønsidentitetsforhold 

(2017), ADHD referenceprogram for voksne, Bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, Høring om 

ændring af lov om kliniske forsøg med lægemidler og lov om videnskabsetisk behandling af 

sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter, Høring over bekendtgørelser om hhv. distribution af 

lægemidler, indberetning af oplysninger til lægemiddelstatstik samt adgang til og registrering m.v. af 

lægemiddel- og vaccinationsoplysninger – implementering af forsøgsordning med medicinsk cannabis, 

Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. 

BUP-dk har udpeget Nicola Reichel til en arbejdsgruppe om det risikobaserede tilsyn (den psykiatriske 

patient med somatisk sygdom), Kristine Kaalund-Brok til fagkonsulent til opdatering af den Nationale 

Kliniske Retningslinie for udredning og behandling af børn og unge med ADHD og Lis Hentze Poulsen til 

arbejdsgruppen for opdatering af samme. Anne Katrine Pagsberg til Revision af vejledning om 

medikamentel behandling af børn og unge med psykiske lidelser(SST). 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i medierne. 

BUP er løbende og næsten ugentligt på en eller anden måde i kontakt med medierne. Vi har i samarbejde 

med vores mediekonsulent Malene Djurhuus haft til tider daglige drøftelser og diskussion af, hvad vi skulle 

gøre og skrive for børne- og ungdomspsykiatriens bedste.   

Det er ikke alle henvendelser ang. historier, som vi kan deltage i, da der blandt journalister er kommet en 

tendens til på forhånd at skarpvinkle historien og nærmest have ”rollerne” fordelt og formålet færdigt, 

inden man kontakter kilderne. Her lider vi under de mange formodninger frem for fakta, som kan præge 

vort speciale. Vi er ganske enkelt nogle gange for kedelige og tidskrævende, når vi trætter med fakta, 

faglighed og virkeligheden.  

Men som regel og heldigvis for det meste kommer vi frem til en god løsning i et godt samarbejde. 

Bag hver deltagelse i medier er en grundig forberedelse og et ret stort arbejde med at få fat i de nyeste 

fakta, data og viden ude blandt jer medlemmer af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. 

Vi vil gerne takke for velvilje og hurtig reaktion ved BUP-dk forespørgsler i årets løb. Tempo har stor 

betydning i arbejdet med medier, og selv om vi er et lille selskab med deraf følgende få ressourcer, formår 

vi at deltage på næsten lige fod med store interessenter og spillere – meget af det takket være jer. I år er 

det oven i købet med nye sammensætninger og politikere i f.eks. KL og med en ny formand for Danske 

Regioner.  



BUP-dk er aktive med debatindlæg og kronikker samt en generel dialog og kontakt til medier og 

journalister. Vi bruger Twitter til at få hurtige budskaber ud. F.eks. når Sundhedsministeren lancerer et nyt 

sundhedsudspil fra regeringen om det nære og sammenhængende sundhedsvæsen den 31. januar.  Vi er 

klar til udfordringen og har en plan. 

Af eksempler på den seneste tids aktivitet, har vi været aktive i debatten om en ny 

”psykiatrihandlingsplan”, ligesom det var vigtigt for bestyrelsen at tilkendegive holdninger og kommentarer 

til Dansk Psykologforenings handlingsplan, der foreslår, at psykologer skal have behandlingsansvar. Her til 

allersidst har bestyrelsen udarbejdet et forslag til en handlingsplan specielt for børne- og 

ungdomspsykiatrien: 

 ”Den rette behandling – til det rette barn eller ung - på rette tid.” 

Vi er meget bevidste om, at vi er et lægefagligt selskab og ikke en fagforening, patientorganisation eller 

anden form for interesseorganisation. Det er ikke altid lige nemt, for hverken medier, politikere eller andre 

interessenter synes at skelne mellem dette. 

Derfor er det for os en ufravigelig lakmusprøve at teste hvert et budskab op imod vores formålsparagraf:   

”I særlig grad er det selskabets opgave at fremme forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af 

speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, at arbejde for at børn og unge får et optimalt behandlingstilbud 

og at udbrede kendskabet til børne- og ungdomspsykiatri”. 

Vi er fagligt ordentlige, og man kan regne med os og indgå i dialog med os. 

Et af bestyrelsesmedlemmerne har bedt om at blive afløst. Stor tak til Anne Heurlin for 4 års indsats og god 

sparring. Vi håber på nye aktive bestyrelsesmedlemmer - stil gerne op - I kommer ikke til at fortryde det!  

I Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab er der mulighed for at få indflydelse, der bliver lyttet til os, og vi 

møder overalt interesse og velvilje for at forbedre arbejdet for børn og unge med psykiske lidelser. 

 

Anne Marie Råberg Christensen, formand 

 

 

 

 

 


