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FoRoRd 9

F o R o R d

Børn og unges psykiske problemer og psykiatriske diagno-
ser fylder mere og mere i den daglige debat, både blandt fag-
folk og blandt forældre og lærere og andre med tilknytning 
til børn og unge. Denne bog giver et overblik over de mest 
almindelige psykiske lidelser – og deres symptomer, forløb 
og behandlingsmetoder.

Bogen er primært henvendt til forældre og professio-
nelle, som har med børn og unge at gøre, dvs. pædagoger, 
lærere, praktiserende læger m.fl. Den beskriver de symp-
tomer, som bør vække bekymring, hvad symptomerne kan 
forklares ved, eller hvad de kan ligne, og hvornår og hvordan 
man bør reagere.

Børne- og ungdomspsykiatri dækker aldersgruppen 0-17 
år, men for nemheds skyld bruges betegnelsen ‘barnet’ bo-
gen igennem, på nær ved de lidelser, som primært rammer 
unge, som fx spiseforstyrrelser, skizofreni og selvskadende 
adfærd.
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10 PsykIskE lIdElsER I  skolEaldEREn

Bogen beskriver, hvilke symptomer man kan se, og hvilke 
kriterier man lægger til grund for forskellige diagnoser. Men 
bogen kan ikke bruges til at stille diagnoser efter!

Den kan derimod bruges til at danne sig et overblik over 
de forskellige børne- og ungdomspsykiatriske diagnoser og 
til at få øget viden om de enkelte psykiske lidelser.

Tak til forskningssekretær Rikke E. Hansen for det grun-
dige arbejde med manuskriptet og til mine kolleger i og 
udenfor børne- og ungdomspsykiatrien for sparring samt til 
de mange forældre og børn, som jeg har mødt gennem mit 
arbejde.
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HvoRFoR sER vI  FlERE bøRn mEd PsykIskE lIdElsER? 11

H v o R F o R  s E R  v I  F l E R E 
b ø R n  m E d  P s y k I s k E 

l I d E l s E R ?

Gennem de seneste 10 år har vi set en mærkbar stigning i 
antallet af børn og unge, som henvises til psykiatrisk ud-
redning og behandling. Samtidig har der været et betydeligt 
større politisk fokus på hele børne- og ungdomspsykiatrien. 
Der er formentlig mange – og ganske forskellige – grunde til 
denne udtalte stigning. 

Generelt kan man sige, at synet på barndommen histo-
risk set har ændret sig meget. Hvor man tidligere primært 
opfattede barndommen som en forberedelse til voksenlivet, 
anerkender alle nu, at barndommen har sine egne, meget 
væsentlige kvaliteter, både som en vigtig livsfase og som 
den periode i livet, hvor man udvikler sine sociale, faglige 
og personlighedsmæssige kompetencer. Det er derfor ud 
fra denne betragtning vigtigt, at et barn trives bedst muligt. 
Gennem de seneste 10-15 år er der sket en gradvis aftabui-
sering af børne- og ungdomspsykiatrien. Det er heldigvis 
ikke længere behæftet med samme skyld, skam og dårlig 
samvittighed at erkende, at man har et barn med psykiske 
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12  PsykIskE lIdElsER I  skolEaldEREn

problemer eller psykisk sygdom, selv om der stadig er lang 
vej til en egentlig afstigmatisering. Den positive udvikling 
har medført, at forældre i langt højere grad aktivt opsøger 
barnets pædagog, lærer, praktiserende læge, skolepsykolog 
eller en børne- og ungdomspsykiater, når deres barn viser 
tegn på psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom. Mange for-
ældre har således allerede orienteret sig via patientforenin-
ger (fx inden for ADHD, angst eller depression) eller bøger 
og artikler om emnet, før barnet bliver henvist til udredning 
i børne- og ungdomspsykiatrien.

En anden grund til den øgede henvisning er, at vi i 
starten af 1990’erne fik en langt bedre beskrivelse af psyki-
ske sygdomme, da der blev indført et nyt diagnosesystem. 
Herudover er forskningen inden for såkaldt evidensbaseret 
behandling (dvs. hvad der er dokumentation for) intensive-
ret betydeligt gennem de seneste 15-20 år. Hvor forskning i 
børnepsykiatri tidligere var meget sparsom, er området nu 
inde i en markant udvikling. Når der er en bedre forståelse af 
børns symptomer, og der samtidig er hjælp at få i form af en 
velafprøvet behandling, vil det naturligt nok øge interessen 
for at få et barn henvist, når det er nødvendigt. Generelt er 
der blandt såvel forældre som professionelle (pædagoger og 
især lærere) øget opmærksomhed og viden om børns triv-
sel og om, hvilke adfærdsproblemer og symptomer man bør 
reagere på. 

Kulturelle og samfundsmæssige faktorer gør sig for-
mentlig også gældende. Hvor man fx tidligere havde en langt 
mere autoritær og lærerstyret skolegang, er undervisningen 
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