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Til Sundhedsstyrelsen, supplerende og tilrettet høringssvar fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, BUP-DK 
vedr. dimensioneringsplanen for HU forløb (udskudt grundet COVID-19) 
 
Det er vist i flere undersøgelser, at Børne- og Ungdomspsykiatrien lider under mangel på speciallæger, og at 

særligt behandlingskapaciteten er for lille. Dette skal også sammenholdes med den stigning af børn og unge 

med psykiatriske diagnoser, der er sket (fremgår blandt andet af den nye Benchmarking rapport fra Social og 

Indenrigsministeriet: Udviklingstendenser i forhold til børn og unge med psykiatriske diagnoser). Vi oplever, at 

en række børn og unge i dag ikke har mulighed for at få behandling af tilstrækkelig varighed i regionen og 

dermed ofte ender med at få et utilstrækkeligt tilbud i kommunalt regi, uden sikkerhed for, at der anvendes 

evidensbaserede indsatser med det rette faglighed.  

Der har været en tendens til, at speciallæger søger i privat praksis uden ydernummer, idet der som speciallæge 

i dag ikke er mulighed for selv at forestå behandlingsforløb grunder mangel på speciallægekapacitet, som 

hovedsagelig så bruges til konferencer. Mange angiver selv manglende patientkontakt som en væsentlig årsag 

til, at de søger væk fra regionerne. 

Ud over at øge muligheden for, at speciallægerne også har patientforløb, vil vi også satse mere på 

evidensbaserede terapeutiske indsatser i regional regi, så det ikke kun bliver psykologer, der varetager de 

terapeutiske forløb, men at man som speciallæge også får mulighed for netop at anvende den del af vores 

speciallægeuddannelse, idet vi alle får en solid Grunduddannelse i Psykoterapi – så vi som læger også kan, bør 

og vil lave terapi. 

Slutteligt finder vi det meget essentielt, at vi som Børne- og Ungdomspsykiatri får mulighed for at tilbyde vores 

ekspertise til vores tværsektorielle samarbejdspartnere i kommunerne. Vi kan med vores faglighed give 

sparring ift at give rette indsats på rette niveau – med rette faglighed, således at der ikke forsøges med flere 

kommunale interventioner uden virkning, før et barn med et reelt psykiatrisk behandlingsbehov bliver henvist. 

Dette vil ligeledes kræve flere speciallægeressourcer, men vi mener, at det er en indsats, som vil kvalificere den 

lettere indsats, der ofte afprøves i kommunalt regi og sikre, at de rette børn hurtigt henvises videre, ligesom vi 

ved endt udredning og opstart af behandlingsforløb kan være med til at sikre, at der gives sparring på den del 

af den samlede, helhedsorienterede indsats omkring et barn, der har med psykiatri at gøre. 

I tilknytning til udarbejdelsen af en ny dimensioneringsplan 2021-2025 har vi i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 

Selskab i høringssvaret anført behovet for hoveduddannelsesforløb i årene frem til 2040 for at sikre en 

tilstrækkelig speciallægekapacitet. Hvis man antager, at angivelsen af behovet for speciallægekapacitet 

korresponderer behandlingsbehovet/efterspørgslen, kan man opgøre et 

efterspørgselsoverskud/efterspørgselsunderskud i mangel af mere præcise angivelser. 

Forslaget fra BUP-DK: 

Lægeprognosens hovedscenarie skønner, at antallet af B&U-psykiatriske speciallæger vil stige jævnt fra knap 

300 i 2020 til 570 i 2040.  



Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab har i deres høringssvar anført, at 570 B&U-psykiatriske speciallæger i 

2040 vurderes at være passende, som må forstås at kunne efterkomme efterspørgslen efter børne- og 

ungepsykiatriske ydelser. 

Dette forudsætter, at der besættes 24 HU-forløb årligt fra 2021, som svarer til den nuværende dimensionering. 

En besættelse af 24 HU-forløb fast hvert år fra 2021 må således indebære, at efterspørgslen efter børne- og 

ungepsykiatriske ydelser i store træk vil kunne imødekommes fra 2021 givet denne præmis. 

24 HU-forløb svarer til, at alle HU-forløb i nuværende dimensioneringsplan besættes - altså en besættelsespct. 

på 100. Men da den gennemsnitlige besættelsespct. ift. opslåede HU-forløb i perioden 2015-2019 viser 

imidlertid, at denne kun var på 66 pct., betyder det, at for at få 570 B&U psykiatriske speciallæger i 2040, skal vi 

udbyde 36 HU forløb pr år fra 2021, en stigning på 50 pct fra 24 HU forløb årligt til 36 HU forløb årligt.  

 
Jeg er klar over, at dette høringssvar kommer lidt sent, jeg håber dog på, at det kan nås alligevel. 
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