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Sundheds- og hospitalsplan 2020 og plan-grundlag har været sendt i høring og til kommentering i det 
tværfaglige specialeråd i børne- og ungdomspsykiatrien Region Midt. 
 
Sundheds- og hospitalsplanen fremtræder som en overordnet plan for sundhedsvæsenet i Region 
Midtjylland, hvor de enkelte fokusområder samt beskrivelser af ”Det vil vi gøre” er meget relevante og de 
ligger naturligt i tråd med de i plan-grundlaget beskrevne fokusområder. Dog bliver gennemgangen meget 
generel og overordnet, hvor somatikken og psykiatrien behandles under et. En positiv effekt af dette er 
naturligvis en afstigmatisering af psykiatrien og en sikring af ligebehandling uafhængigt af problemstilling. 
En negativ effekt kan dog være, at de særlige udfordringer, der er gældende for både børne- og 
ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri, bliver overset. Således indgår børne- og ungdomspsykiatri samt 
voksenpsykiatri meget begrænset i beskrivelserne, hvilket i særlig grad gør sig gældende i selve Sundheds- 
og hospitalsplanen. 
 
I forbindelse med høringssvaret i fht Sundheds- og hospitalsplan 2020 vil vi gerne henvise til høringssvaret 
vedr Sundheds- og hospitalsplan 2019 samt til mødet mellem det tværfaglige specialeråd i børne- og 
ungdomspsykiatrien og Psykiatri- og Socialudvalget d 7 maj 2020.  
 
Vi vil igen gerne fremhæve de kvaliteter og styrkesider, der ligger i børne- og ungdomspsykiatrien i Region 
Midt. Der har i specialet traditionelt været fokus på tværfagligheden i udredning og behandling, således at 
fokus på det hele menneske sikres herunder fokus på den kropslige tilstand (motorik, sanseintegration, 
somatiske lidelser), den kognitive funktion (pædagogiske tiltag, miljøterapi), sociale miljø (vejledning, 
træning) og de psykologiske/psykiatriske problemstillinger (nonfarmakologiske/farmakologiske tiltag).  
 
I høringssvaret 2019 samt ved mødet med Psykiatri- og Socialudvalget var der fokus på arbejdet i 
satsningspuljerne herunder styrkelse af det tværsektorielle samarbejde. Der er således gode erfaringer fra 
satsningspuljeprojekterne, erfaringer, som vi mener, man bør arbejde videre med eller gøre til permanente 
indsatser. Ligeledes var der fokus på at sikre den brede diagnostik og behandling herunder behovet for at 
styrke non-farmakologiske behandlingsmuligheder, sikre høj faglighed og faglig udvikling samt sikre 
”lighed for loven” både i fht kvalificeret behandling i nærmiljøet, muligheden for konkrete og individuelt 
tilpassede tilbud (lighed for loven betyder ikke nødvendigvis samme tilbud til alle), og styrke relevante 
tilbud i kommunerne. 
 
Vi mener, at de fokusområder, der er beskrevet i høringssvar vedr Sundheds- og hospitalsplan 2019 samt 
ved mødet i maj, fortsat er højaktuelle. Det er områder, vi gerne så tydeligere og mere specifikt beskrevet i 
Sundheds- og hospitalsplan 2020. 
 
Med venlig hilsen 
Judith Nissen 
Specialerådsformand 
Det tværfaglige specialeråd, BUA 


