
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi afholder videnskabeligt møde 
 

Den rette psykiatri? 
Den retspsykiatriske rapport og dansk psykiatri’s tilstand 

 
Onsdag d. 20.11.2019 kl. 16-19.  

Panum Instituttet, Hannover Auditoriet  
 

Mødet er åbent for alle interesserede. 
 
 

PROGRAM 

16.00 – 16.30 

Gennemgang af den retspyskiatrisk rapport: 
“Er der en sammenhæng mellem 
behandling/støtte af psykisk syge og 
kriminalitet?” 

Overlæge Gitte Ahle, 
Justitsministeriets 
retspsykiatriske klinik 

16.30 – 17.00 Psykiatrien set fra en pårørendes perspektiv Nasra 

17:00 – 17.20 Pause med kaffe, the, frugt og kage  

17.20 – 17.50 Psykiatriee set fra en yngre læges perspektiv 
Læge Sara Linstow, 
Psykiatrisk Center 
Nordsjælland 

17.50 – 18.20 Lægers faglige udvikling – hvem har ansvaret? 

Overlæge Dorte Sestofte, 
Justitsministeriets 
retspsykiatriske klinik 
 

18.20 – 19.00 Diskussion  

 
 
I foråret 2019 blev den retspsykiatriske rapport “Er der en sammenhæng mellem 
behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?” offentliggjort. Rapporten, som gennemgår 218 
mentalerklæringer fra 2016 dokumenterer yderst bekymrende forhold i psykiatrien og i det sociale 
system.  
 
Psykiatrien er i krise - hvordan kommer vi videre herfra og får genetableret en human psykiatri 
med et højt fagligt niveau?  



Symposiet vil belyse dansk psykiatri’s faglige tilstand ud fra en gennemgang af den retspsykiatriske 
rapport, fra de pårørendes synsvinkel, med den yngre læges øjne og et oplæg om, hvordan 
fagligheden sikres og udvikles. Mødet lægger vægt på en blanding af oplæg og diskussion. 
 
Tilmelding til Jørgen Thalbitzer, jt@dadlnet.dk. 
 
Mødet er sponseret af Takeda Pharma, hvorfor der ikke er betaling for deltagelse. 
 
 
Interesegruppe for fænomenologisk psykiatri har taget initiativ til et genoptryk af Bonn-skalaen for 
vurdering af basissymptomer (BSABS). Den oprindelige oversættelse fra tysk er grundigt og kritisk 
gennemgået af læge Maria Nielsson og psykolog Jonas Wridt. Bogen fremtræder derfor sprogligt 
opdateret og mere nutidig. 
Medlemmer af interessegruppen kan få udleveret bogen ved mødet. Andre interesserede kan 
købe BSABS 2. danske udgave for 100 kr. 
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