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Aarhus, d. 16. januar 2022 

 

Til byrådene i Østjylland: 

Fælles ansvar på tværs af politiske kommunale, regionale og nationale skel 
 
For børn med særlige behov og børn i psykisk mistrivsel har der d. 12. og 13. januar 
været to vigtige ting oppe at vende inden for folketingets mure: 
 
1. Anbefalinger til den nye 10-årige psykiatriplan: 
    https://www.altinget.dk/artikel/anbefalinger-til-ny-psykiatriplan-klar-der-er-
behov-for-et-helt-nyt-tilbud-til-boern-der-
mistrives?fbclid=IwAR0gtZ3Fw8Lrb2SiUVdxsYnZXmCthW9WBx6-
5XXXyKum775aMk0JRq8hgjA 
     
2. Høring om børn og unges trivsel i sundhedsudvalget: 
    https://www.ft.dk/aktuelt/webtv/video/20211/suu/tv.7513.aspx?date=2022-01-
12 
 
Det er tunge og komplekse emner - men også vigtige - der bliver taget op her.  
For børn med særlige behov som fx autistiske børn har de senere år bragt en 
markant stigning i mistrivslen. De børn har så at sige været kanariefugle på den 
mistrivsel, der nu også viser sig blandt unge inden for det normative begreb.  
Selv om emnerne er komplekse og store, så er budskabet klart:  
 

 Vi har forskningsmæssigt baseret viden, men den kommer ikke ud i praksis 

 Det at få en diagnose er ikke synd, men giver et greb til støtte med indsatser 

 Afstigmatisering og bedre opsporing af børn med kognitive handicap 

 Vi skal kigge på sammenhængene mellem konteksterne og individet 

 Hurtig afklaring og systematisering af indsatserne i kommunerne  

 Sikring af fælles vidensgrundlag på tværs af faggrupper 

 Flerfaglighed i synet på barnet, så den rette hjælp gives, ikke one size fits all 

 En tidlig afklaring og indsats kan modvirke tillægsdiagnoser 

 Ikke alt kan forebygges væk, men risikoen for følgesygdomme kan mindskes 

 Flere diagnosticerede kan være tegn på rettidig omhu - ikke nødvendigvis på 
øget forekomst. 

 
Det er vigtigt, at politikerne tager opgaven på sig og arbejder på tværs af politiske 
forskelle - opgaven er for stor og for vigtig til ikke at handle nu.  
Opfordringen fra høringen i sundhedsudvalget var selvfølgelig rettet mod 
folketingets politikere, men en stor del af opgaven ligger i praksis ude i kommunalt 
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regi. Derfor har vi i Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland valgt at viderebringe 
opfordringen til vores nye byråd i kredsens kommuner.  
 
Vi opfordrer hermed også vores lokale politikere til ikke kun at arbejde på tværs 
politisk men også sørge for de rammer, der vil give kommunens ansatte reel 
mulighed for at arbejde på tværs af de etablerede forvaltningsmæssige 
resortområder - til gavn for børns trivsel og udvikling.  
 
Vi ser i Landsforeningen Autisme Kreds Østjylland gang på gang, hvordan en 
manglende helhedskoordinerende opmærksomhed, afklaring og de 
evidensbaserede indsatser kommer alt for sent eller helt er udeblevet, inden børn 
og familier er kollapset.  
 
I et Ph. D.-studie beskrives de nuværende forhold: 

 Der gik mere end 5 år, før end mere end 50% af forældrene til børn med 
bekymrende vanskeligheder fik kontakt til børnepsykiatrien 

 Over halvdelen af børn henvist til børnepsykiatrien havde haft psykiske 
vanskeligheder i mere end 5 år. 

 
Ph.D.-afhandling af veje ind i børnepsykriatrien: 
https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/450851048/PHD_ASKH_E_pdf.pdf 
 
 
Det er dumt og dyrt at fortsætte uden at bruge den autismefaglige viden, der 
findes i kommunerne og regionerne! 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Banner  
Kredsformand 
Kaserneboulevarden 35 - 8000 Århus C 
50438361 - marianne_banner@yahoo.dk 
https://www.autismeoj.dk/ 
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