Motivering for æresmedlemskab af Dansk Psykiatrisk Selskab for Povl Munk-Jørgensen for hans enestående
forskningsmæssige, organisatoriske og uddannelsesmæssige indsats, som gennem de sidste 25-30 år har
præget Dansk psykiatri og opnået høj international anerkendelse, herunder æresmedlemskab af det
Engelske Royal College of psychiatrists.

Povl Munk-Jørgensen er født 1946, blev cand.med.1972, speciallæge i psykiatri 1987, dr.med.1995 og
professor i psykiatri ved Aarhus Universitet 2000. Hans forskning har omfattet psykiatrisk epidemiologi ved
ansættelser på Institut for Psykiatrisk Demografi ved psykiatrisk hospital, Risskov, fra 1987 som overlæge,
institut- og forskningsleder, og fra 2004 som psykiatrisk forskningschef og ledende overlæge ved
Forskningsenheden ved Aalborg psykiatriske sygehus. Han har særligt interesseret sig for den skizofrene
sindslidelses epidemiologi, men også for depression og angsttilstande, og har publiceret mere end 200
artikler bedømt ved peer-review, langt overvejende i internationale tidsskrifter; desuden hen ved et halvt
hundrede bogkapitler og bøger, som med- eller ene-forfatter eller som medredaktør af lærebøger. Hans
forskningsindsats nåede et højdepunkt med disputatsen: ”Decreasing first admission-rates of schizophrenia
in Denmark 1970-1991”, som er blevet en klassisk og velciteret afhandling, hvis resultater er blevet
bekræftet af efterfølgende undersøgelser her i landet og internationalt. De senere år har han især
interesseret sig for overdødeligheden og forekomsten af legemlige sygdomme hos sindslidende patienter,
hvilket han også har beskæftiget sig med ved sin seneste ansættelse som professor i klinisk psykiatri ved
Aarhus Universitetshospital, Risskov, 2012, indtil han lod sig pensionere ved udgangen af 2014.
Povl Munk-Jørgensen er særdeles velberejst, har været på studieophold og internationale kursus og
deltaget i talrige kongresser og symposier, efterhånden mest som chairman eller arrangør. Han har
herigennem udviklet kontakt til og samarbejde med fremtrædende fagfæller verden over og opnået
udbredt international anerkendelse.
Povl-Munk-Jørgensen’s undervisningsarbejde har været meget omfattende. Som forskningsleder skabte
han i Risskov og Aalborg et unikt forskningsmiljø som igangsætter og vejleder for diplomstuderende og
ph.d.studerende og som mentor for doktorander. Han har arrangeret og undervist ved talrige forskerkursus, især med epidemiologiske og socialpsykiatriske emner. Som forskningschef i Aalborg holdt han
således hvert år international ”Summer-School” med et halvt hundrede deltagere og lærere, fordelt på
flere kursus. Siden 2004 har han være visiting professor ved Institute of Psychiatry, Kings College, London,
og fra 2008 leder af EPA CME Courses Faculty. Desuden har han været bedømmer af ganske mange
disputatser og ph.d.afhandlinger.
Sine administrative evner har Povl Munk-Jørgensen udfoldet som medlem eller formand i talrige udvalg og
arbejdsgrupper. Han var formand for Dansk Psykiatrisk Selskab 1992-94. Blandt de tiltag han da satte i
værk, var oversættelsen og implementeringen af den psykiatriske del af ICD-10, hvor han forestod
forhandlingerne med Sundhedsstyrelsen for autoriseringen, skaffede midler til udgivelsen og arrangerede
kursus-serier landet rundt i anvendelsen af den nye klassifikation. Han oprettede i 1997 Nordic Association
for Psychiatric Epidemiology, som han var formand for de følgende 3 år. I EPA-regi har han været præsident
for sektionen for Epidemiology and Social Psychiatry 2002-08.

En særlig indsats har været hans virke som redaktør, først 4 år for Nordic Journal of Psychiatry og siden
1998 som chefredaktør for Acta Psychiatrica Scandinavica. Her har han revolutioneret arbejdsgangen med
hurtig og digital ekspedition og optimeret indholdet med artikler af høj lødighed, inviterede editorials og
forfatter-biografier, og opnået at impact factor er stedet helt op til 5.5. Fra at være mere eller mindre
pligtlæsning er det blevet en fornøjelse at læse tidsskriftet.
Povl Munk-Jørgensen’s enestående indsats i psykiatrien kan således sammenfattes med ordene :
epidemiologisk forsker, inspirerende lærer og eminent organistor.
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