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› KLUMME

 D et er tid til en høringsrunde på de 
børne- og ungdomspsykiatriske 
centre. Planen fra Danske 

Regioner er, at der fra årsskiftet skal indfø-
res pakker. Ikke gavepakker, tværtimod: 
udrednings- og behandlingspakker. I vok-
senpsykiatrien er pakkerne allerede blevet 
indført, uden at offentligheden har hørt 
om det.

Det startede som udredningspakker, 
der gav god mening ved hurtig udredning 
for hjertesygdom eller kræft. Ideen med 
pakker blev derefter brugt, i forbindelse 
med at de børne- og ungdomspsykiatriske 
centre og regionerne ville sørge for at ram-
mesætte de aftaler, der siden 2009 er blevet 
indgået med privathospitaler. Nu rammer 
det som en boomerang tilbage som den 
aftaleform, regionerne ønsker at børne- og 
ungdomspsykiatrien i fremtiden skal ind-
rette sig på.

New Public Management er kodeordet. 
Målet er effektivisering. Jeg læste for et 
stykke tid siden i ”Sygeplejersken”, at 
Danske Regioner ser med tilfredshed på, 
når udredninger i børne- og ungdomspsy-
kiatri kan udføres i løbet af en dag eller to. 
For mig at se er det et yderst tvivlsomt 
succesmål, når man tænker på, hvordan 
disse hurtige og ”effektive” undersøgelser 
meget let kan blive identitetsskabende og 
retningsgivende for løsning af komplekse 
problemstillinger i mange år fremover.

Etikken sat i pakkesystem
Flere børn skal ifølge Danske Regioner 

igennem et system, hvor diagnoser mere og 
mere bliver set på som forklaringer og som 
livslange tilstande – på trods af at diagnoser 
ikke er forklaringer, men blot beskrivelser, 
og på trods af at man i princippet kun har 
en diagnose, så længe man opfylder kriteri-
erne for den. Diagnoser er lægers arbejds-
redskaber, men lever deres liv langt uden 
for psykiatriens egne rammer – og bliver 
dermed det, der i mange sammenhænge 
efterfølgende udløser tiltag og forestillinger 
om fremtidige muligheder.

Den alt for snævre ramme
Det bliver ”spændende” at se, hvordan ud-
spillet fra Danske Regioner bliver. Skeler 
man til voksenpsykiatrien, ser det ud, som 
om beløbet i relation til den enkelte pakke 
bliver lagt fast. Hvis hospitalet vil tilbyde 
noget ud over dette, er det deres økonomi-
ske hovedpine. Så hvilke muligheder er der 
for genforhandling af det forløb, som fra et 
psykiatrisk perspektiv ikke bare skal be-
grænses af politisk-økonomiske interesser. 
Jeg spørger til etikken i dette. Jeg spørger til 
de mennesker, som kommer med det mest 
vanskelige og samtidig det mest dyrebare til 
os? Og jeg spørger til, hvor vores faglighed 
udvikler sig hen, hvis vi får så begrænse(n)
de rammebetingelser for at kunne forstå og 
forholde os til den kompleksitet, som symp-
tomer altid skal forstås i.

Og hvem bliver inviteret med i denne 
høringsrunde? Jeg er bekendt med, at de 
børne- og ungdomspsykiatriske centre 
involveres. Men hvad med kommunerne 
og de praktiserende læger, der henviser til 
børne- og ungdomspsykiatrien? Og foræl-
drene? Og hvad siger de børn og unge, der 
risikerer at blive beskrevet, men ikke for-
stået i forhold til det, som de inviterer de-
res omgivelser ind i?

Effektiviseringen var allerede inden 
dette gået langt: Når man sender spørge-
skemaer ud til forældre og andre, har man 
allerede sendt tydelige signaler om, at det 
primært er individet og problemadfærden, 
man er optaget af. Og når man opdeler 
undersøgelse og behandling, glemmer 
man, at en afgørende del af enhver under-
søgelse må være en undersøgelse for æn-
dringspotentialer, både i barnet og i dets 
samspil med omgivelserne.

Vigtig kundskab er ved at gå tabt. I 
bestræbelserne på at udrede børn, der står 
på en venteliste, kan erfaringerne med at 
skabe gode udviklingsprocesser blive borte. 
Tilbage står, at de, der samfundsmæssigt 
ikke bare passer ind, bliver beskrevet i en 
ramme, der risikerer at være alt for snæver 
til at få øje på det, der rækker ud over en 
konkret diagnostisk problembeskrivelse. 
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KLUMMen (lat. columna)
Psykolog Nyts klummetekster skrives på skift af seks personer, som har fået frie hænder til at ytre sig om tendenser i 
det moderne liv og samfund. Skribenterne repræsenterer vidt forskellige fagområder – og opgaven lyder ikke på at 
skrive om psykologi. 


