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Hjælp os med at forbedre
BUC
Vi søger nye medlemmer til Forældrepanelet

Hjælp os med at forbedre BUC

Som medlem af Forældrepanelet er du med til at give os værdifuldt
input baseret på egne erfaringer med BUC. Vi lytter til jer som forældre
og pårørende og bruger jeres input i den fortsatte udvikling af centret,
så børn og unge får størst mulig værdi af kontakten med centret.

FORMÅL
Forældrepanelet er en vigtig sparringspartner og giver konstruktiv
feedback direkte til BUC’s ledelse.
Panelet drøfter mange forskellige emner, der kan hjælpe BUC til fortsat
at sikre patienterne størst mulig værdi af deres kontakt med os. Fx
patientinformation fra BUC, kommunikation med kommuner og
visioner for et nybygget BUC.

"Forældrepanelet behandler relevante og aktuelle udfordringer for
BUC. De input vi får fra forældrene, giver et meget vigtigt indblik i,
hvordan dem det hele handler om – nemlig børnene, de unge og deres
forældre - oplever kontakten med os. Det giver os i ledelsen konkrete
idéer til, hvad vi skal have fokus på at gøre mere og mindre af i
fremtiden" - Kresten Dørup, centerchef, BUC.
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HVEM ER MED I FORÆLDREPANELET?
Panelet består af ca. 10 forældre med tilknytning til centret. Altså
forældre der har børn, som er i udredning eller behandling på centret
nu, eller har været det inden for det seneste år.
Forældrepanelet mødes med repræsentanter fra BUC’s centerledelse.
For at blive medlem skal du have lyst til, sammen med andre forældre,
at fungere som sparringspartner for BUC og deltage aktivt på
møderne.
Det er frivilligt, hvor længe man vil deltage i panelet.
Vi mødes fire gange årligt i BUC, afd. Bispebjerg, kl. 16.00-17.30.
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KUNNE DU TÆNKE DIG AT DELTAGE?
Send os en mail på
bucenter.region-hovedstadens-psykiatri@regionh.dk
I mailen skriver du dit navn, kontaktoplysninger samt hvilken
tilknytning dit barn har til BUC, så kontakter vi dig hurtigst muligt.
Vi glæder os til at høre fra dig!
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