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FORMANDENS BERETNING
Regeringens handleplan for psykiatri
2014 har været et år fyldt med fokus på regeringens handleplan – "Ligeværd, nyt fokus for indsatsen for
mennesker med psykiske lidelser, en langsigtet plan", som blev udgivet d. 15.5.14. Generelt har vi hilst
planen meget velkommen, men som det er fremgået af forskellig korrespondance, har bestyrelsen
vurderet handleplanen for uambitiøs og usammenhængende i forhold til børn og unge. Handleplanen er
bygget op over 6 områder: forebyggelse og tidlig indsats; en ligeværdig behandling; mindre tvang og
magtanvendelse; bedre rehabilitering og sammenhæng; viden, forskning og faglige kompetencer; bedre
styring og opfølgning. I alt er der fremlagt 39 initiativer, og kun 10 af dem er nye. Som det mest markante
initiativ på børne- og ungeområdet nævnes inklusion i og reform af folkeskolen som et
forebyggelsestiltag. Det mener vi er for vagt.
Der er i kølvandet på handleplanen blevet nedsat en række arbejdsgrupper til at fokusere på udvalgte
områder. Og der er som alle nok er bekendt med, fundet primært SATS-pulje midler til en 4 års periode,
der for størstedelens vedkommende går til optimering af de fysiske rammer, men også en mindre del til
kapacitetsudvidelse og forskning. BUP-DK er inviteret til at deltage i en del arbejdsgrupper og udvalg,
som fremgår af Bilag 1. Tak til de kolleger, der stiller op.
To af de 10 nye initiativer i handleplanen var godt på vej, da planen blev lanceret. Nemlig udrednings- og
behandlingsretten (UBR), der skal ligestille psykiatriske patienter med andre patientgrupper, og
modernisering af psykiatriloven.
Lov om tvang i psykiatrien
Udkastet til ændring af psykiatriloven ønskede at præcisere mindreåriges retsstilling og at stramme
reglerne for anvendelse af tvang med henblik på at reducere mængden. Det sidste både i forhold til hvem
der kan initiere tvang og mængden af medicin anvendt. Bestyrelsen har haft gode drøftelser om udkastet
og afgivet høringssvar og lavet div. pressearbejde og henvendelser til Christiansborg. Det er helt
bemærkelsesværdigt, at BUP-DK ikke var officiel høringspart, da lovforslaget blev udsendt.
Sundhedsministeriets departementschef havde ingen begrundelse eller ønske om at ændre dette, men vi
blev som selskab lovet inkluderet fremadrettet.
Aktuelt er andet udkast udsendt, og der er for os at se både godt og mindre godt. Bestyrelsen er tilfreds
med at overlægerne får en central rolle i initiering af tvang, at mindreårige ikke får en sær-lovgivning og
at jurister ikke skal tage stilling til medicindoser. Det er dog beklageligt, at 15-17 årige stadig ser ud til at
få en retsstilling, der er anderledes end for 15-17-årige somatiske patienter, der vurderes umodne. Det
mener vi ikke er ligeværdig behandling.
Lægeforeningens psykiatriudvalg
Som en konsekvens af det fortsatte fokus på psykiatrien, har Lægeforeningen valgt at permanentgøre
psykiatriudvalget. Det er bestyrelsen meget tilfredse med, da dette udvalg er et vigtigt mødested for både
BUP-DK, DPS, FYP og DSAM. Dagsordener lægger sig op af centrale møder i fx SST eller SUM, og vi
får lejlighed til at udveksle synspunkter og udvikle nye input koordineret. Således har de to møder i år
været forberedelsesmøder forud for møde i SST’s udvalg for psykiatri.
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SST’s udvalg for psykiatri
Initiativ nr. 38 i handleplanen er nedsættelse af et fagligt udvalg om psykiatri. Dette udvalg blev i
efteråret nedsat af SST. Deltagerne er faglige selskaber som fx BUP-DK, DPS, LVS, Dansk
sygeplejeselskab, men også patientforeninger, KL, DR og socialministeriet.
SST har understreget at udvalget har til formål at rådgive SST, og der er udmeldt 3 temaer: Reduktion af
tvang, reduktion af overdødelighed og monitorering/styring. De første 2 områder har været dagsordenssat.
Drøftelsen af reduktion af tvang var overfladisk og koncentreret om, at SSI er i gang med at udvikle nyt
monitorerings-redskab. Overdødeligheds-drøftelsen var forudgået af et udvalgsarbejde. SST nedsatte
udvalget bestående af tidligere deltagere i det psykiatriudvalg, der lavede forarbejdet til handleplanen. Da
BUP-DK ikke var direkte repræsenteret i dette udvalg, fik vi ikke plads i dette nye udvalg. Vi må forudse,
at det bliver modus vivendi fremadrettet, når SST skal nedsætte udvalg, da SST ser udpegningsmåden
som naturlig. Det er naturligvis understreget, at BUP-DK mener at kunne bidrage med væsentlige input,
såfremt vi inviteres.
Journalistisk bistand
Som et nyt tiltag besluttede bestyrelsen på første møde at engagere en journalistisk konsulent, da vi gerne
ville have taletid i pressen, og historien viste tydeligt at vi ikke selv kunne få ”hul igennem”. Den
tidligere bestyrelse havde kontakt til journalist Birgitte Erhardt, der igennem flere år har været konsulent
for DPS. Denne kontakt blev genoptaget, og der blev i maj måned indgået en aftale om 2 timers bistand
om ugen. Birgitte Erhardt har primært samarbejdet med formanden og haft mange kontakter til diverse
medier. En del har været frugtbare, andre er løbet ud i sandet. Ud over det i bilag 2 oplistede, har
formanden lavet interview til Berlinske, Sind-bladet og KL’s magasin.
Det er i arbejdet med pressen blevet meget tydeligt, at vi er et lille selskab, der ikke selvstændigt kan få
løftet problematikker ind i pressens opmærksomheds-sfære. Og slet ikke uden ekspertbistand. Vi har efter
bestyrelsens opfattelse alene fået medvind dér, hvor vi kunne koble os på en allerede kørende historie.
Hvorvidt resultatet af pressearbejdet står mål med udgiften må generalforsamlingen være med til at belyse
for den kommende bestyrelse. Se Bilag 2.
Specialeplan
Der har gennem flere møder i SST både i sidste bestyrelsesperiode og denne været arbejdet intensivt med
ny specialeplan. Tak for indsatsen til de involverede. SST har haft ønske om at kigge detaljeret på antallet
af specialfunktioner, idet oplægget var en ønsket reduktion. Dette har været et generelt ønske til alle
specialer. Processen har været fagligt spændende, med stor faglig enighed imellem BUP-DK’s
repræsentanter og de regionale repræsentanter. Der har dog været udmeldt politiske bestemte retninger fra
SST, som ikke nødvendigvis var det, der var faglig konsensus omkring. Udkastet har været i høring i
efteråret og bliver viderebearbejdet i den regionale baggrundsgruppe sammen med SST. Forventeligt vil
den nye plan blive offentliggjort i sin endelige version ultimo 2015.
NKR ADHD
BUP-DK har været involveret i at udarbejde NKR ADHD sammen med SST. Siden sommer har NKR
været tilgængelig. Bestyrelsen er glade for resultatet og håber at der kommer flere NKR med fokus på
børne- og ungdomspsykiatrien. Vi har overfor SST fremsat ønske om at blive en del af NKR vedr.
kompliceret skizofreni, men dette er ikke imødekommet. Bestyrelsen er ikke bekendt med, at der er andre
NKR på vej med fokus på børn og unge.
Udvalgsarbejde og andet godt i regi af BUP-DK
Vi er i det forgangne år blevet inviteret ind i mange arbejdsgrupper og udvalg, og det er vi meget glade
for. Det har været utrolig trægt at rekruttere repræsentanter til forskellige opgaver, og flere poster står
ubesat. Det har synliggjort, hvordan kolleger i klinikken prioriterer lige nu. Der er ingen tvivl om, at alle
har meget travlt og at særligt UBR kan presse sig ind foran fagligt arbejde. På den front ved vi alle, at det
presser endnu mere pr. 1.9.15.
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Men som videnskabeligt selskab må vi beklage det meget, når vi ikke kan få besat de meget relevante
poster. Og vi må som bestyrelse beklage, at vi ikke har kunnet få revitaliseret den gode tradition med at
afgående kursisthold arrangerer et medlemsmøde.
Særlig opmærksomhed er vi nødt til at have på den komplette mangel på inspektorer. Det er meget kritisk
og for os alle også et kritisabelt faktum. Vi er nødt til at værne om de gode uddannelsesforhold vi har i
børne- og ungdomspsykiatrien, og vi er nødt til at blive ved med at være attraktive kolleger for YL,
gennem seriøsitet i uddannelsen. SST presser på for at vi finder en løsning, så vores ene juniorinspektor
kan få følge. Vi vil gerne brainstorme med generalforsamlingen mhp. at finde nye veje til løsning af
problemet.
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