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1. Formandens Beretning
1.1 DPS’ struktur
Dansk Psykiatrisk Selskab(DPS) er et videnskabeligt selskab for læger der interesser sig for psykiatri. Medlemmerne er derfor altovervejende speciallæger i psykiatri og læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En del af medlemmerne er sluttet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste
myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På
generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen
kan nedsætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets
særlige arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Selskabets love giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i
faglige grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan
være associeret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love.
1.2 Medlemmer
Medlemstal pr. 12. februar 2018
Ordinære medlemmer:

933

Æresmedlemmer:

5

Korresponderende medlemmer:

22

Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:

153

Udlandsarbejdende medlemmer:

5

I alt:
Antal medlemmer
YL

1118
Mænd

Kvinder

I alt

122

236

358

Medlemmer afgået ved døden i år 2017:
Karen K. Schmith Melgaard

Æret være hendes minde
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1.3 Medlemsmøder
Medlemsmøde nr. 625, generalforsamling 2017 blev afholdt den 3/2-2017 Hotel
Comwell, Kolding. Protokollat af generalforsamlingen er indsat efter formandens
beretning.
1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2017
Torsten Bjørn Jacobsen, formand, genvalgt 2017
Gitte Ahle, næstformand, valgt 2017
Ulla Almegaard, sekretær, valgt 2014
Tove Mathiesen, kasserer, valgt 2017
Julie Nordgaard, valgt 2016
Anne Grethe Viuff, valgt 2016
Lykke Pedersen, valgt 2013
Annick Parnas, valgt 2016
Rasmus Handest, webredaktør, suppleant
1.5 Bestyrelsens arbejde 2017
1.5.1 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har i 2017 holdt bestyrelsesmøder den 23/1, 27/2, 27/3, 24/4, 29/5,
26/6, 21/8, 24-25/9 (internat), 30/10 og 27/11.
1.5.2 PsykiatriAlliancen og psykiatrihandlingsplan II.
PsykiatriAlliancen beviste sit værd i begyndelsen af året, da regeringen måtte
trække et lovforslag efter forslagets anden behandling. Det omhandlede blandt
andet en skitse for de såkaldte specialiserede socialpsykiatriske afdelinger, der
rummede mulighed for tvang i et uset omfang. I stedet blev der fremsat et nyt
forslag, der ikke levede op til Alliancens forslag om enten at øge kapaciteten i
den eksisterende psykiatri eller give kvaliteten af de psykiatriske bosteder et løft.
Alliancens forslag til bedre bosteder blev bragt i sidste årsberetning. Det skal
blandt andet ske gennem specialisering af tilbuddene.
PsykiatriAlliancen arbejder videre på at skabe en levedygtig struktur. I den proces
er det vigtigt at have emner, der binder parterne sammen. Alliancen har med
udgangen af ordet udfærdiget et nyt politikpapir, der efterspørger psykiatrihandlingsplan II. Dokumentet bringes nedenfor i sin fulde længde.
Sekretariatet i Alliancen har været varetaget af Psykiatrifonden uden beregning. I
forbindelse med konsolidering af strukturen arbejdes, der med at skabe en form
for deltagerbetaling, der skal finansiere sekretariatet. Planen er at dette etableres
i starten af det nye år. Alliancen fortsætter med at vokse og er nu oppe på 33
organisationer. Der blev ved at fællesmøde i december måned valgt nyt koordinationsudvalg, som herefter fortsat består af repræsentanter fra DPS, SIND, Psykiatrifonden, Lægeforeningen, Psykologforeningen, Socialpædagogerne, Bedre
Psykiatri, LAP og Outsideren.
Samtidigt blev, der valgt talsperson for Alliancen.
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Det var foreslået at talspersonen, at denne skulle komme fra bruger, patient og
pårørendeforeningerne, men altså samtidigt være medlem af koordinationsudvalget.
Efter en længere proces blev DPS repræsentant anmodet om at påtage sig hvervet. Undertegnede modtog herefter valget.
Politikpapir:

Behov for en ambitiøs psykiatriplan II
Psykiatrialliancen står samlet om at pege på behovet for en ny, ambitiøs psykiatriplan. En psykiatriplan, der kan sikre et massivt løft af den samlede psykiatri i
både kommuner og regioner. En plan, der sikrer øget kvalitet, inddragelse og
sammenhæng i indsatsen til gavn for de borgere og patienter, der er i psykiatrien.
Hver tredje dansker kan i løbet af sin levetid forvente at komme i kontakt med
psykiatrien(1). Siden 2007 er antallet af danskere i kontakt med psykiatrien steget
47 pct.(2) En tendens, som fortsat udvikler sig. For nogle er det blot den ene kontakt til psykiatrien, for andre indebærer det et videre forløb. Det betyder samtidig,
at mange familier har psykisk mistrivsel eller psykisk sygdom inde på livet. Alene
angiver 37 pct. af den danske voksne befolkning, at de er pårørende til psykisk
syge(3).
Størstedelen (75 pct.) får deres psykiske lidelse første gang, inden de er fyldt 25
år.(4) Samtidig ser vi, at mennesker med alvorlige psykiske lidelser dør 15-20 år
tidligere end befolkningen(5), og kun ca. 20 pct. af psykiatriske patienter er i beskæftigelse mod 70 pct. blandt øvrige borgere(6). Borgere med en psykisk lidelse,
som mindst én gang har været indlagt på psykiatrisk afdeling, tegner sig for ca.
halvdelen af selvmordene i Danmark(7).
For en del kræver det støtte og behandling. Fra 2010 til 2016 voksede antallet af
børn og unge, der fik behandling i sygehuspsykiatrien med mere end 40 pct. og
for voksnes vedkommende med godt 25 pct. Parallelt hermed oplever kommunerne et stigende antal borgere med psykiske lidelser, herunder flere med mere
komplekse lidelser og behov. Det skaber et øget, vedvarende pres på kommunernes indsats, herunder på landets botilbud og forsorgshjem, hvor mange af de
allermest psykisk syge og udsatte borgere bor. Fx angiver 4 ud af 6 ledere på
landets forsorgshjem, at de modtager flere og flere beboere med psykiske lidelser, og halvdelen at de modtager flere beboere, der kommer direkte fra sygehuspsykiatrien end for to år siden.(8)
Behov for en psykiatriplan II
Udfordringen med psykiske lidelser i samfundet generelt, og forholdene i såvel
den kommunale og regionale psykiatri specifikt, kalder derfor på en fornyet og
styrket politisk indsats.
Den første psykiatriplan fra 2014 var et vigtigt skridt i en rigtig retning. Men tilgangen af brugere i psykiatrien er så stor, at der ved den fireårige plans udløb i
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2018 ventes at være færre penge til rådighed per patient end før planens vedtagelse.(9)
Der er behov for, at man på Christiansborg anerkender behovet for en Psykiatriplan ll. En plan, der lægger sig i forlængelse af den eksisterende og med afsæt i
Psykiatriudvalgets rapport fra 2013, gennemgår de iværksatte initiativer, opsamler vigtig viden og de gode resultater til det videre arbejde. Og en plan med en
bred indsats både i det nære miljø, i de kommunale botilbud og i sygehuspsykiatrien.
En psykiatriplan ll skal være til gavn for den enkelte borger/patient og de pårørende – men også for bæredygtigheden i vores samfund, fordi det er både menneskeligt og økonomisk dyrt, hvis vi ikke handler. I det følgende peger vi på en
række områder, som en kommende handleplan bør adressere.
Forebyggelse af og tidlig indsats imod psykiske lidelser
Psykiske lidelser indtræder tidligere end de somatiske sygdomme og sygdomsbyrden i ungdomsårene er primært forårsaget af psykiske lidelser(10). Ca. halvdelen af alle psykiske lidelser har deres debut inden 14 års alderen, og 75 pct. er
debuteret ved 24 års alderen(11). Psykiske lidelser kan i nogle tilfælde forebygges
med en effektiv indsats overfor tidlige psykiske symptomer og mistrivsel. I alle tilfælde er det vigtigt med en tidlig og effektiv behandling, når der kan konstateres
egentlige sygdomstegn, både blandt børn og unge, men også blandt ældre.
Der er bl.a. behov for:
• Et langt større fokus på udsatte unges mentale sundhed, på inklusion og fo-

rebyggelse af frafald i uddannelsessystemet, på mistrivsel og misbrugsproblemer.
• Virksomme tilbud i kommunerne til særligt børn og unge, som har betydelige

psykiske problemstillinger, men ikke er i målgruppen for sygehuspsykiatrien.
• At kommunerne har særlig fokus på opsporing af psykisk mistrivsel i forebyg-

gende hjemmebesøg hos ældre. Depressioner hos ældre er et overset problem og nedsætter livskvaliteten betydeligt.
• At de praktiserende læger har fokus på psykiske lidelser og har gode mulig-

heder for at henvise til udredning og behandling, herunder i akutsituationer.
Bedre sammenhæng i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser
Mange mennesker med psykiske lidelser – ikke mindst børn og unge – er afhængige af et godt og velfungerende sektorsamarbejde. For ofte sker det desværre, at sektorovergange skaber koordineringsproblemer, information går tabt
og den syge sættes i en sårbar situation. Det kræver løsninger, der letter og eliminerer nogle af overgangene, som belaster både patient, pårørende og medarbejderne omkring indsatsen.
Der er bl.a. behov for:
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• En systematisk prioritering af tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, så

borgeren kommer i centrum for indsatsen og oplever en sammenhængende
psykiatri.
• At indsatsen for mennesker med både psykisk lidelse og misbrug bliver langt

bedre koordineret, forskningsbaseret og virksom. Borgere med dobbeltdiagnose kan stadig føle sig ”hjemløse” i behandlingen.
• At der skabes bedre sammenhæng i overgangen fra barn til voksen både in-

denfor primærsektoren (kommuner, almen praksis, psykolog- og speciallægepraksis) og sekundærsektoren (sygehusene), men også mellem sektorerne.
• At samarbejdet mellem sygehuspsykiatrien og de socialpsykiatriske botilbud

forbedres, at botilbuddene styrkes markant og specialiseres, så de bliver i
stand til at møde beboernes behov, herunder borgere med et samtidigt misbrug af alkohol og/eller stoffer.
• Bedre visitation så borgerne og patienter kommer hurtigt i det rette tilbud.

Bedre resultater gennem forskning og evidensbaserede indsatser
Forbedring af behandlingen for mennesker med psykiske lidelser afhænger af, at
der genereres mere viden om psykiske lidelser, effekten af behandlingen og indsatserne. Indsatsen i behandlingen af psykiske lidelser skal være effektiv og skal
tage udgangspunkt i borgerens behov og ønsker.
Der er bl.a. behov for:
• At den økonomiske ramme skal muliggøre, at patienterne tilbydes behandling

svarende til højeste faglige standard, ligesom forskning og evidens anerkendes som psykiatriens fundament.
• Midler til at efterleve forskningsstrategien ”Forskning til gavn for mennesker

med psykiske lidelser – en national strategi”(12) fra 2015. Strategien bør understøttes af permanente midler til finansiering. Størrelsen af midler bør forholdsmæssigt modsvare sygdomsbyrden.
• At inddrage patienter, brugere og pårørende i forskningen, som har uvurder-

lig viden om sygdomsforløb af betydning for tilrettelæggelse og opnåelse af
de bedste resultater i behandlingen.
• At viden om effekt og bivirkninger af behandlingen deklareres bedst muligt,

så den enkelte patient kan forstå formålet og foretage et så informeret valg af
behandling som muligt. Det kan være op-og nedtrapning af medicindoser eller et ønske om medicinfri behandling.
• At der sættes fokus på at skabe dokumentation og at måle på effekten af be-

handlingen, herunder udvikling af effektmålinger indenfor psykiatrien.
• Praksisnær og anvendelsesorienteret forskning i psykosocial rehabilitering og

recovery med fokus på medarbejdernes kompetenceudvikling, herunder
kompetencer til tværfagligt samarbejde.
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• At den nationale målsætning om at halvere tvang i psykiatrien frem mod

2020 indfries gennem forebyggende indsatser, og uden at personalets sikkerhed kompromitteres. Foreløbige resultater er vekslende, og der ses igen stigninger i brugen af flere typer tvang, herunder til børn og unge.(13)
Styrket inddragelse af borgeren/patienten, pårørende og civilsamfund
Forudsætningen for at skabe en moderne ramme om og bedre indhold i fremtidens psykiatriske behandling er, at den er inkluderende. Hvor den enkelte er i
centrum, og der tages udgangspunkt i det hele menneskes muligheder, ønsker,
behov og ressourcer frem for begrænsninger med det udgangspunkt, at borgeren kan komme sig og få et godt og aktivt liv. Åbenhed, dialog og inddragelse er
helt centralt og bidrager til, at den enkelte i videst muligt omfang kan deltage i
samfundslivet på lige fod med andre, hvor også civilsamfundet får en stærkere
berettigelse(14). Inddragelse af brugere, pårørende og civilsamfund er med andre ord en grundlæggende del af en inddragende, åben og moderne psykiatri.
Borgeren har bedre mulighed for at komme sig og eller leve med sin sygdom,
når vedkommende inddrages i beslutninger omkring egen behandling. Pårørendeinddragelse er ligeledes en væsentlig ressource for den syge både i hverdagen(15), i behandlingen(16) og samfundsøkonomisk(17), og er værdifulde samarbejdspartnere, der øger den enkeltes muligheder for at komme sig.
Begrænset inddragelse af de ressourcer og den viden, som borgeren selv og de
pårørende besidder, har igennem længere tid været en væsentlig udfordring i
psykiatrien. Der er sket forbedringer gennem de senere år, men det er endnu for
tidligt at tale om en bred forankring.
Der er bl.a. behov for:
• At indsatser bygger på inddragelse af og dialog med den enkelte bruger samt

respekt for dennes ønsker og behov, herunder en styrkelse af både de faglige
og organisatoriske rammer herfor. Inddragelse af pårørende bør i alle dele
ske med afsæt i den enkelte brugers ønsker og behov.
• Inddragelse af pårørende via fagpersonalets opsøgende interesse for pårø-

rendes situation samt hjælp til at udfylde rollen som en samarbejdspartner i
behandlings- og rehabiliteringsforløbet(18).
• Fokus på recovery, rehabilitering, værdighed, omsorg og tryghed i den tvær-

faglige indsats og behandling.
• At frivillige foreninger og organisationer bliver tænkt ind som en væsentlig

ressource i recoveryprocessen for mennesker med psykiske lidelser. Civilsamfundet kan bidrage med at skabe ’myndighedsfri’ sociale relationer mellem
borgere, netværksskabelse og etablering af fællesskaber på tværs af baggrund osv. Det kræver et forstærket fokus på samarbejdet mellem professionelle og civile aktører med henblik en styrkelse af den enkeltes netværk og inklusion i samfundet via sociale relationer, lokalsamfundet, arbejdsmarkedet og
uddannelsessystemet.
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• At der på baggrund af en evaluering af projekter og forsøg med peer-to-peer

i dansk kontekst tages stilling til en fast forankring og finansiering.
• At der på børneområdet udvikles en systematisk indsats i forhold til børn

af/søskende til mennesker i behandling for psykiske lidelser.
Et markant økonomisk løft og bedre styring
Satspuljepartiernes psykiatriplan fra 2014 indebar et permanent løft af regionernes driftsmæssige budgetramme på 300 millioner svarende til godt 3,5 pct. af
regionernes udgifter til psykiatri. Som konsekvens heraf har regionerne kunnet
løfte udgifterne til sygehuspsykiatrien med cirka 400 millioner kroner fra 20142016(19).
Psykiatriplanen fra 2014 indeholdt derudover midlertidige puljemidler til bl.a. efteruddannelse og bygninger. Den samlede økonomi i handleplanen udgør 2,2
mia. fordelt over fire år(20). Midlerne herfra faldt på et tørt sted. De har gjort det
muligt at tilbyde behandling til flere patienter og understøtte arbejdet henimod
bedre kvalitet, men opgaven med at sikre høj kvalitet i at forebygge og behandle
psykiske lidelser er langt fra løst endnu.
Den samlede psykiatri i kommuner og regioner trænger til et markant økonomisk
løft og samtidig bedre styring og ressourceanvendelse. En samlet indsats på højt
fagligt niveau forudsætter et solidt politisk fokus på både retning, indhold og prioritering af ressourcer.
Der er bl.a. behov for:
• At der gennemføres et trinvist økonomisk løft af praksissektoren, den kom-

munale psykiatri og sygehuspsykiatrien, som dels tager hensyn til udviklingen i
antallet af borgere med psykiske lidelser, og dels det forhold at kvaliteten skal
løftes, herunder at der et øget behov for kapacitet og hænder.
• At tendensen til at forankre nye midler til psykiatrien indenfor satspuljen bør

genovervejes, da det indebærer mange projektpuljemidler, hvilket ikke understøtter en langsigtet og stabil styring.
• At styringen understøtter tværsektorielt arbejde samt patient- og pårørende-

inddragelse.
• At stat og regioner sikrer enslydende, sammenlignelige og retvisende nøgletal

for psykiatrien, eksempelvis sengepladser, efterlevelse af udredningspakker,
udgiftstal, måling af effekt mv.
Afrunding: Omkostningerne ved psykisk sygdom
Over de seneste år sket en stor udvikling i både udbredelsen af psykiske lidelser
er og dermed i de afledte økonomiske omkostninger, der er forbundet hermed.
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø opgjorde omkostninger ved psykiske lidelser til samlet set 55 mia. kr. i 2010.(2)1 Sundhedsstyrelsen vurderede i
2015, at angst, depression og skizofreni koster ca. 17 mia. kr. alene i tabt produktion. Angst er vurderet til at koste 8,6 mia. kr. alene i tabt produktion(22). For
børn og unge er der også grund til opmærksomhed. Andelen af børn og unge,
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der rapporterer om symptomer på mistrivsel er stigende(23) og i forhold til ”sygdomsbyrden” for børn og unge op til 24 år udgør psykisk sygdom mere end 50
pct. af den samlede sygdomsbyrde. Succesfuld forebyggelse, tidlig indsats og
behandling kan med andre ord spare samfundet milliarder.
Anskues psykiske lidelser i forhold til ulighed i sundhed ses en markant kortere
levetid for mennesker med psykiske lidelser.(24) Hertil kommer tab af gode leveår, hvor psykiske lidelser er skyld i det 2. største tab af alle sygdomme overhovedet.(25)
Mennesker, der rammes af en psykisk lidelse, har historisk set ikke været ligestillet
med fysisk syge – hverken økonomisk, socialt, behandlingsmæssigt eller forskningsmæssigt. Dette synes at være en erkendelse, der har forankret sig i den
danske befolkning. En ny undersøgelse peger på, at psykiske lidelser ses som den
største sundhedsudfordring i de kommende år – efterfulgt af kræft, diabetes og
hjertekarsygdomme(26).
Med nedsættelsen af et bredt sammensat psykiatriudvalg i 2011 og en ambitiøs
psykiatriplan i 2014 vistes en politisk vilje til at gøre op med årtiers efterslæb i
indsatsen imod psykiske lidelser. Det er samme fremsynede politiske vilje, der nu
er behov for, så vi kan få en ny, ambitiøs psykiatriplan.
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1 Pedersen m.fl. (2014) A Comprehensive Nationwide Study of the Incidence Rate
and Lifetime Risk for Treated Mental Disorders
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24806211
2 Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål
544 Offentligt
3 Epinion 2009 Danskernes syn på tvang i psykiatrien, EPINION for BEDRE
PSYKIATRI LINK
4 Børn og unges mentale helbred - Vidensråd for Forebyggelse 2014
5 Wahlbeck et al. 2011- Outcomes of Nordic mental health systems: life expectancy of patients with mental disorders.The British Journal of Psychiatry
2011;199(6): 453-458.
6 KL analyse 2017 Udvikling i beskæftigelse blandt psykiatriske patienter
7 Nordentoft m.fl. 2011 Høj selvmordsrisiko blandt psykiatriske patienter – Ugeskrift for læger.
8 Forsorgshjem og herberger i Danmark - undersøgelse blandt ledere ved forsorgshjem og herberger, http://sl.dk/om-os/udgivelser/udsattevoksne/hjemloese-paa-forsorgshjem-og-herberger-2017/
9 Dette vil være gældende under antagelse af, at der ikke tilføres yderligere midler samt en fortsat lille vækst i patienttilgangen. Der henvises i øvrigt til folketingssvar nr. 850 af 8. maj 2017 til Yildiz Akdogan:
http://www.ft.dk/samling/20161/almdel/suu/spm/850/svar/1411894/1765116.pdf
10 Mors m.fl. (2017) Klinisk Psykiatri. 4 udg. Munksgaard
11 Børn og unges mentale helbred - Vidensråd for Forebyggelse 2014
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-11

12 http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Psykiatri/2015/Maj/~/media/Filerpct.20pct.20Publikationer_i_pdf/2015/Forskningsstrategi-for-psykiatrien/Forskning-tilgavn-for-mennesker-med-psykiske-lidelser-maj-2015.ashx
13 https://www.sst.dk/da/nyheder/2017/brug-af-tvang-i-psykiatrien-vaekkerbekymring
14 Se Psykiatriudvalgets rapport s 219 om civilsamfundet
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1.5.3 Lægeforeningens psykiatrigruppe
Lægeforeningens psykiatrigruppe har fortsat arbejdet i 2017. Lægeforeningen
har i løbet af året været meget aktiv indenfor psykiatri og giver fortsat en meget
klar og utvetydig opbakning til PsykiatriAlliancen. Møderne i gruppen har også
været brugt til at behandle input til Lægeforeningens hovedbestyrelse vedr. psykiatri.
1.5.4 Høringssvar
DPS har i 2017 afgivet følgende høringssvar:

DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-12

Høring over udkast til bekendtgørelser udstedt i medfør af lov nr. 665 af 8. juni
2017 om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile.
Høring over udkast til forslag til lov om ændring af lov om social service (Mulighed for forbud mod enheder, der muliggør internetadgang, undersøgelse af effekter samt brug af afskærmningslokale m.v. i boformer med sikrede afdelinger).
Høring – målepunkter 2018 – risikobaseret tilsyn
Høring over udkast til forslag om ændring af sundhedsloven
Høring over udkast til lov om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
Høringssvar – vejledning om aktindsigt m.v. i helbredsoplysninger
Høringssvar – om målepunkter risikobaserede tilsyn 2017 - 2
Høring over forslag til Lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis
Høring om vejledning om helbredskrav til kørekort
Høring over ændring af bekendtgørelse om videregivelse af oplysninger fra
Sundhedsdatastyrelsens Lægemiddelstatistikregister, samt opdateret vejledning
Høring vedr. Revision af Vejledning om ordination af afhængighedsskabende
lægemidler (Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 9009 af 27/12/2013)
Høring af Forslag til Lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile (Tvangsbehandlingsloven)
Høring – Udkast til målepunkter for risikobaserede tilsyn 2017 - 1
Høring over bekendtgørelse om praktiserende kiropraktorers mulighed for henvisning til billeddiagnostiske undersøgelser
1.5.5 Møde med psykiatriordførerne
DPS har henover sommeren, repræsenteret ved formand, kommunikationsmedarbejder og om muligt næstformand afholdt møder med samtlige partiers psykiatriordfører. Møderne er primært sket på vores initiativ, men der har også været
geninvitationer. Der er oplevelsen, at man lytter til os og tiden brugt på møderne
er givet overordentlig godt ud.
1.5.6 Udpegninger fra DPS i 2017
Arbejdsgruppen for værdibaseret styring nedsat af Danske Regioner. Delprojekt
Angst og depression. DPS har udpeget Martin Balslev Jørgensen.
Specialistgruppen vedr. psykofarmaka - Nationale Rekommandations Liste (NRL)
under Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen. DPS har tidligere udpeget Anders Fink-Jensen og Rasmus W. Licht. Begge deltager fortsat i
arbejdet. Grundet den meget fokus på den del af den medicinske behandling,
som begynder i almen praksis, samt på indikationerne unipolar depression,
angstlidelser og søvnløshed føler NRL imidlertid, at der er behov for endnu en
repræsentant. DPS' tredje repræsentant bliver Klaus Martiny.
Anbefalinger for svangre omsorgen. Arbejdsgruppe 2 om den komplicerede graviditet og fødsel, herunder sårbare gravide under Sundhedsstyrelsen. DPS har
udpeget Rie Lambæk Mikkelsen.
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Opdatering af National Klinisk Retningslinje (NKR) for alkoholafhængighed.
Sundhedsstyrelsen skal til at opdatere NKR for behandling af alkoholafhængighed. DPS' to repræsentanter i arbejdsgruppen er Casper Westergaard og Thomas Fahmy.
1.5.7 Forfattere og referenter for Medicin.dk
Forfattere:
Anders Fink-Jensen
Lars Vedel Kessing
Finn Zierau
Raben Rosenberg
Poul Videbech
Referenter:
Anders Fink-Jensen
Sune Puggaard Straszek
Henrik Lublin
Martin Balslev Jørgensen
Maj Vinberg
Torben Arngrim
Annette Lolk
Jimmi Nielsen
1.5.8 Anden mødeaktivitet
DPS' bestyrelsesmedlemmer deltaget i Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri,
der er en udløber af den tidligere regerings psykiatrihandlingsplan
Danske Regioner har inviteret til flere møde med vekslende emner m.h.p at udvikle en ny samlet plan for psykiatrien. DPS har deltaget her.
1.5.9 DPSnet og informationsstrategi
Hjemmesiden: DPSnet.dk er omdrejningspunktet for vores kommunikation med
medlemmerne, med andre interessenter og med omverdenen generelt: Der er
dér, man finder interviews med DPS' formand og andre presseklip om emner, der
er centrale for dansk psykiatri. Dér finder man tilmeldingsblanketten og programmet til DPS' Årsmøder, og dér man kan læse DPS' høringssvar, pressemeddelelser og debatindlæg.
Antal brugere: Også i 2017 har vi haft fokus på at styrke synergien mellem
hjemmesiden og medlems- og nyhedsbrevene. Det har givet pote: flere og flere
klikker ind på dpsnet.dk. I 2017 var der ca. 149.588 besøg, heraf 58.931 unikke.
En stigning på godt 10 pct. ift. 2016, hvor der var 134.216 besøg, heraf 45.625
unikke. Og et tigerspring ift. 2013, hvor der var i alt 58.214 besøg på hjemmesiden.
De fem mest besøgte sider var:
1) Nyheder (herunder presseklip). 2) Om DPS --> Årsmøde 2018. 3) Publikationer
(herunder guidelines). 4) Uddannelse (herunder I-stilling). 5) Forskning (herunder
fonde/legater). Har du spørgsmål til sitet, er du velkommen til at kontakte DPS’
webmaster, Asbjørn: dpsnet.dk@gmail.com
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DPS’ Blog. Bloggen rummer indlæg om emner, der optager medier, politikere og
beslutningstagere som fx tvang, vold og medicinering. Bloggen er et godt udstillingsvindue, da indlæggene tit har dannet afsæt for interviews med DPS’ formandskab. Kontakt DPS' journalist, Birgitte Ehrhardt, hvis du vil skrive et indlæg.
DPS Debat. Debatten samler vores debatindlæg og pressemeddelelser – til inspiration for medlemmer og medier. Emnerne spænder vidt: fra DPS' ønsker til finansloven til tvang, misbrug og etik. I 2017 har DPS fx skrevet fem debatindlæg
til den politiske portal Altinget, flere indlæg med organisationer som fx DSR og
SL samt en række pressemeddelelser. Check også Nyheder og Presseklip, der giver et overblik over centrale nyheder.
DPS' Medlems- og Nyhedsbreve. Udgifterne til porto er i de senere år steget
markant. Både medlems- og Nyhedsbrevene har længe været elektroniske. I
2016 blev det besluttet, at indkaldelsen til DPS' Generalforsamling 2017 og Årsberetningen for 2017 også skulle ske elektronisk. Det sparede selskabet for ca.
70.000 kr. i 2017. Har du spørgsmål til brevene, så kontakt DPS' journalist, Birgitte: birgitte.ehrhardt@gmail.com
Medlemsbrevet har 1060 abonnenter og udkom otte gange i 2017. Derudover
udsendte vi to ekstranumre om DPS' Årsmøde. Alt i alt kom medlemsbrevet ti
gange i 2017. Er der stof, som du gerne vil have med, er du altid velkommen til
at kontakte Birgitte.
Nyhedsbrevet har 1245 abonnenter og retter sig mod pressen og centrale interessenter som fx Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, regioner, kommuner m.fl.,
der har lyst til/behov for at følge DPS' arbejde. Nyhedsbrevet er med til at sikre,
at centrale aktører på sundhedsområdet kender DPS og vore synspunkter. Det
udkom otte gange i 2017. Du tilmelder dig på forsiden af dpsnet.dk
1.5.10 Presse
Vi har i dag et godt netværk af journalister, der kender DPS’ synspunkter og de
udfordringer, som danske psykiatere møder, herunder de faglige og økonomiske
rammebetingelser for dansk psykiatri.
Det har gjort det lettere for os at komme til orde og bidraget til at skabe et mere
lødigt og nuanceret billede af forholdene. Hvor mange pressehenvendelser før
handlede om en enkelt læge, der måske/måske ikke havde forsømt sine opgaver,
handler de henvendelser, vi får i dag, typisk om mere overordnede spørgsmål,
herunder om de faglige og økonomiske betingelser, der er rammerne for DPS'
medlemmers arbejde.
Konkret betyder det fx, at DPS' formand bliver inviteret til at stille op i mange forskellige sammenhænge – fra interviews i dagspressen til indlæg for medlemmerne af Altingets særlige psykiatrinetværk. Og at vi ofte bliver kontaktet af journalist- eller kommunikationsstuderende, som har brug for et interview til en opgave.
Problemerne på bostederne satte som nævnt deres præg på den politiske dagsorden i 2017. Meget presseomtale kom derfor automatisk til at handle om dystre
emner som tvang, vold og misbrug.
Der har i årevis har været en kedelig tendens til, at projekter lukker og viden går
tabt, når satspuljemidler løber ud. Selv når det handler om noget så højt profileret som nedbringelse af tvang i psykiatrien. I 2017 fik fortsat mediefokus dog ReDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-15

gion Hovedstaden til selv at finde penge til at fortsætte et succesfuldt satspuljeprojekt i Glostrup om nedbringelse af tvang.
En anden sag, der fyldte meget i medierne i 2017, var indførelsen af Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden og, efterfølgende, i Region Sjælland. Da DPS'
næstformand, Gitte Ahle, er formand for Overlægerådet i Region Hovedstadens
Psykiatri, har DPS' bestyrelse valgt at lade Gitte udtale om denne sag.
Presseomtale. Pressemæssigt blev 2017 dermed igen et ganske travlt år. Dansk
Psykiatrisk Selskab blev nævnt 449 gange i pressen, mens formandens navn alene blev nævnt 318 gange.
Fremtidens psykiatri. 2017 blev også året, hvor Enhedslistens psykiatriordfører på
Christiansborg den 15. december havde arrangeret en forespørgselsdebat i folketingssalen om "Fremtidens psykiatri". Og fra Folketingets talerstol takkede DPS
for vores indspark til debatten.
Branding: "En-af-os" fik i 2017 udarbejdet en analyse af mediernes dækning af
psykisk sygdom i 2016. Den ser bl.a. på, hvor megen presseomtale de enkelte
organisationer får. Tallene blev for nylig offentliggjort: DPS lå på en 8. plads ud af
i alt 35 små og store organisationer. Ganske pænt når man tænker på, at mange
af dem har betydeligt flere muskler og bruger betragteligt mere på kommunikation end DPS.
Det største sundhedsproblem: Psykiatrien har længe været et stedbarn i forhold
til sygdomme som kræft og demens – og dermed svært at skaffe midler til. Så
det var et gennembrud, da danskerne for første gang – i en meningsmåling lavet
af Bedre Psykiatri i juli 2017 – pegede på, at psykisk sygdom i dag er det største
sundhedsproblem. Det kan blive den løftestang, som gør det lettere at få sat fokus på psykiatriens vilkår.
1.5.11 ”En af os” kampagnen
En af os kampagnen stod for afholdelse af den 8. Internationale stigmakonference: Overcoming Barriers in Minds and Society d. 20.-22. september 2017 i København. DPS deltog ved konferencen.
1.5.12 Internationalt
Arbejdet i European Psychiatric Association og det såkaldte Council of NPAs fortsatte i 2017. Formændene er blevet inddelt i grupper, der skal arbejde med forskellige politiske områder udvalgt af formandskabet i EPA. Denne noget topstyrede fremgangsmåde vækker ikke uddelt begejstring i Council of NPAs. Slutproduktet af disse arbejdsgrupper er ikke klart defineret. DPS har prioriteret at være
til stede og øve indflydelse på Council of NPAs aktiviteter.
I Word Psychiatric Association blev der afholdt verdenskongres og generalforsamling. Afzal Javed fra Storbritannien blev valgt til at efterfølge Helen Herman
om 3 år som præsident for foreningen. Det mest dramatiske der skete ved generalforsamlingen var nok at et forslag om revision af valgsystemet faldt. Der er ellers behov for revision, men de foreslåede ændringer ville have gjort den amerikanske psykiaterforenings medlem til fast medlem af ”executive committee”. Det
var tiden ikke moden til.
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DPS 2017
Bestyrelsen vil igen i år benytte lejligheden til at rette den samme varme tak til
selskabets medlemmer for på hver deres måde at løfte opgaven med at bedre
patientbehandlingen, fremme vores omdømme i offentligheden og skabe en positiv stemning omkring vores fag.
En særlig tak til bestyrelsen og de mange medlemmer, der har bidraget i faglige
og organisatoriske arbejdsgrupper, med pressearbejde, formidling af ny forskning, undervisning og andet. Der skal også lyde en tak til dem, der er ansat: Administrativ sekretær, webmaster og kommunikationsrådgiver. Uden jer gik det
slet ikke! Mange tak for indsatsen.

2. Årsmøde 2017
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling
Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 3. februar 2017 på Hotel Comwell i
Kolding
Dagsorden
1. Valg af dirigent: Mette Brandt-Christensen foreslås og vælges. Det konstateres
at Generalforsamlingen er lovlig varslet og indkaldt.
2. Formandens beretning: Formanden redegør for at indkaldelsen nu sker pr Email Rokaderne i bestyrelsen forklares. Etableringen af Psykiatrialliancen fremhæves som en landvinding: Psykiatrien skal ”tale med én stemme”; hjemmesiden
hedder psykiatrialliancen.dk.
Formanden redegør for de specialiserede socialpsykiatriske afdelinger. Der henvises til dpsnet.dk for yderligere information.
De 2.2 mia. kr.) til psykiatrien efterspørges – hvor blev de af – det har den tidligere sundhedsminister forsøgt at udrede.
Vigtigheden af at udfærdige høringssvar i samarbejde med andre parter fremhæves.
”De varigt inhabile” er et eksempel på en sag rejst af et medlem og siden fulgt til
lovforslag + DPS høringssvar.
Formanden pointerer vigtigheden af de politiske kontakter særligt Folkemødet på
Bornholm og de tilbagevendende drøftelser med de politiske partiers psykiatriansvarlige ordfører.
Summerschool: indtil videre ingen økonomi til videreførelsen.
Rekrutteringen til specialet er ikke løst, men det er trods alt bedre end tidligere.
Formanden nævner at DPS har afgivet af mange høringssvar, og at bestyrelsen
nødvendigvis må selektere i de mange forespørgsler.
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Med henvisning til sidste års beslutning på årsmødet: Årsmøde uden sponsorering, derfor har bestyrelsen valgt at mødes med medicinalmedicinalindustrien.
Som vanligt har der været afholdt møde med fagets professorer.
Hjemmesiden er i progression, der gøres reklame for månedens artikel og medlemsbrevet + nyhedsbrevet.
Afslutningsvis anprises webmaster Asbjørn, administrativ sekretær Helen og
kommunikationsmedarbejder Birgitte.
Der var ingen spørgsmål/kommentarer til beretningen, som blev godkendt.
3. DPBOs årsberetning: Ikke til stede derfor ingen mundtlig præsentation.
4. Orientering fra FYP: Formanden Rasmus Handest fremlagde årsberetning. Fokuspunkter for FYP: At blive bedre psykopatologer. Der er afholdt en række foredrag, og deltaget i arbejdsgrupper både nationalt og internationalt. FYP har haft
indlæg i Dagens Medicin, Nordic Psych, og Politiken. FYP bestrider poster i div.
udvalg.
Årsmødet er afholdt, mødet var uafhængigt af støtte fra medicinalindustrien.
Tema for årsmødet var: Sex og psykiatri. Man har haft økonomisk støtte fra regionerne til at kunne invitere stud med`er med til årsmødet.
Der er oprettet en FYP pris.
FYP har fået hjemmesiden etableret.
Formanden redegør for udskiftning af div bestyrelsesmedlemmer.
Formanden nævner at der i den kommende periode vil være fokus på inspektorordningen, samt samarbejdet med de uddannelseskoordinerende yngre læger
og TR.
5. Diskussion af oplæg fra medlem, Bodil Andersen – se bilag til dagsorden:
Forslaget opfattes ikke som et forslag til afstemning. Oplægget læses op i sin fulde længde.
Temaet for oplægget var: ”Er der en ændret holdning til hvilke ptt der skal behandles i hospitalspsykiatrien?”
Der var livlig respons fra medlemmerne med belysning af forskellige problemfelter samt opfordringer og forslag:
Opfordring til at tale med én stemme – at foretage en prioritering af de sygeste
til behandling på hospital. For få senge! Oprettelse af langtidssenge m.h.p rehabilitering og bl.a. mulighed for forsvarligt medicinudtrapning. Melde ekspertholdning ud og fastholde den. Tiltag og løft af kvaliteten ude på bostederne. Manglende evaluering af pakkerne. Vurdering af effekten af behandlingsgarantien.
Ang. fordelingen af ressourcerne, der foreslås udbygning af den ambulante psykiatri, samarbejde vedr. senge og amb psykiatri/PP. Formanden nævner vigtigheden af samarbejdet ang. ”Det nære og sammenhængende sundhedsvæsen”.
Ikke lægearb. at ”sparke ptt. ud” – det er politiske beslutninger. Væsentlig faglig
udfordring vedr. ”medicinfri afdelinger”, som tolkes som et eksempel på at der er
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mange penge til rådighed i psykiatrien. Er det de korrekte ptt som modtager behandlings via pakkeforløbene? Pakkerne medfører at de kroniske ptt ”skubbes
ud” fra fx DPC men også fra PP. Udredningsretten rammer ikke altid de rigtige
ptt.
Det konkluderes at det er et meget væsentligt emne som er bragt til diskussion
og bestyrelsen vil arbejde videre og have et opmærksomhedspunkt vedr. de kroniske ptt.
6. Regnskab (v/ kasserer Poul-Erik Carlsen):
DPS har også generet et overskud i 2016, dog mindre end i 2015. Det fremhæves at der i 2016 er givet 2 tilskud til FYP fordi de ikke fik tilskud sidste år. Den likvide beholdning 2016: 2.8 mio. kr. (Inkluderet I-kursus + NCP).
Regnskabet er gennemset af kollegial revisor Bodil Andersen: Regnskabet godkendt af kollegial revisor og medlemmerne.
Kollegial revisor stiller spørgsmål vedr. hvad der skal ske med overskuddet fra
NCP? Bestyrelsen må tages stilling.
7. Valg af revisor og kollegial revisor:
Bodil Andersen genvælges.
Valg af revisor når den nye bestyrelse konstituerer sig.
8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent (v/ kasserer Poul-Erik
Carlsen): Uændret kontingent. Budgettet godkendes.
9. Valg af formand:
Torsten B Jacobsen: Modtager genvalg
Vælges uden modkandidat og med stor applaus.
10. Valg til bestyrelse:
Modtager genvalg: Annick Parnas, Lykke Pedersen
Modtager ikke genvalg: Poul-Erik Carlsen
Nyopstillede - forslag: Gitte Ahle(GA) (oplæg vedhæftet) Tove Mathiesen(TM)
(oplæg vedhæftet).
Rasmus Handest stiller op som suppl.
Alle opstillede blev valgt uden modkandidater.
Afgående kasserer takkes, hyldes og overbringes gaver.
Rene Sjælland takkes, hyldes og overbringes gaver.
Hans Henrik Ockelmann takkes og hyldes.
11. Evt.: Udvalget som er nedsat under DPS vedr. psykiaterens kerneopgaver efterlyser medlemmer fra vest Danmark. Interesserede kan henvende sig til bestyrelsesmedlem Julie Nordgaard eller Ulla Almegaard.
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3. Udvalg under DPS
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres løbende.
3.1 Uddannelsesudvalgene
3.1.1 I-kursusudvalgene
I-kursus Syd
I-kursus Syd samarbejder med region Øst om at alle kursister får mulighed for at
gennemføre deres i-kursus i løbet af deres i-stilling. Region Syd afholder 10 kursusdage i efterårssemesteret jf. DPS’ anbefalinger, inkl. 10 timers psykoterapi.
I 2017 har vi optaget i alt 22 nye kursister. Udover vor egen regions 6 kursister
har vi optaget 15 kursister fra region Øst samt en enkelt kursist fra Thorshavn. Vi
har indført log bog med henblik på at lette det administrative arbejde, og det er
nu op til den enkelte kursist at få dokumenteret sin kursusdeltagelse. Vi har ikke
længere løbende optag.
Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation.
Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiatriloven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske
sygdomme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasningsreaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme
og ADHD.
Vi takker nye og gamle undervisere på kurset for deres bidrag til og engagement
i kurset.
Rikke Laulund Schultz, kursusleder
I-kursus Vest
I kurset 2017 løb af stablen over 10 gange fra 24.januar til 7. juni.
Emnerne var: Anvendelse af tvang i psykiatrien, angst, Kommunikation med den
svære patient (Ved PsychSim), Affektive lidelser, Akut psykiatri, Bipolar affektiv
sindslidelse, Forskning i psykiatri herunder brug af ratingscales, Skizofreni og andre psykoselidelser, OPUS, Psykoterapi, Psykofarmakologi, Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd., Aktuel forskning afd. P, Spiseforstyrrelser, Gerontopsykiatri, Oligofreni, Neuropsykiatri, PTSD og transkulturel psykiatri, Børne og
unge psykiatri, herunder autismespektrum forstyrrelser, Funktionelle lidelser, Tilpasningsreaktioner og ADHD.
I stedet for undervisning i retspsykiatri, p.g.a. afbud, fik vi en fin undervisnings seance om psykopati begrebet i stedet.
Kurset forløber fortsat en gang årligt, da det har været svært at fylde et hold op
to gange årligt. Ved kurset 2017 var der godt 10 deltagere. Til næste kursus
2018 er der allerede 14 tilmeldte.
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Kurset afholdes på Center or Kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26, 8200
Århus N. Den første dag foregår fortsat på Risskov psykiatrisk hospital hvor der
sluttes med en rundvisning på Ovartaci Museet.
I 2018 vil det blive sidste gang at vi har disse rammer, da psykiatrien i Risskov
som bekendt skal flytte til Skejby nov. 2018.
Vi tilstræber fortsat at underviserne repræsenterer faget bredt og i den forbindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra flere forskellige hospitaler. Der
undervises af uddannelseslæger, speciallæger, Psykologer, Børne og ungepsykiatri samt PsychSim.
Vi vil endnu engang takke alle undervisere samt kursister for det forgangne år og
for at have været medvirkende til at gøre undervisningen spændende og interessant.
Også tak til vores sekretær Lisbeth Thrane Mikkelsen
(lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk) for et fortsat meget vigtigt koordineringsarbejde.
Charlotte Rose Svendsen (charsven@rm.dk)
Ulla Kapilin (ullakapi@rm.dk)
I-kursus Øst
I-kursus tilsigter at give kursisterne en bred indføring i faget såvel fagligt som organisatorisk. Kursets indhold er afstemt med DPS Videreuddannelses- og Psykoterapiudvalg samt I-kursusledelserne i Syd og Nord. Det prioriteres, at kursisterne
kan gennemføre I-kursus i løbet af deres ansættelse i I-stilling. I tilfælde af fravær
gives mulighed for at deltage på tilsvarende kursusdage næste år. I-kursus Øst er
fordelt på 10 hele kursusdage og omfatter undervisning i emnerne akut psykiatri,
ambulant psykiatri, gerontopsykiatri, psykofarmakologi, psykoterapi, kriseterapi,
retspsykiatri, interviewteknik, diagnostisk klassifikation, psykometri, psykiatrisk
forskning, etik, misbrug, skizofreni, affektive lidelser, spiseforstyrrelser, angst,
OCD, ADHD og personlighedsforstyrrelser. Kursets 10 timers teoretisk psykoterapi kan indgå som en del af psykoterapiuddannelsen i speciallægeuddannelsen.
Underviserne takkes for at bidrage med deres viden og entusiasme for faget.
Kurset blev evalueret positivt, og vi har derfor kun haft behov for mindre justeringer af næste års forløb.
Overlæge Ulla Knorr har efter tre års virke ønsket at koncentrere sig om andre
opgaver, hvorefter undertagende har overtaget stillingen som kursusleder fra
2017. Afdelingslæge Simon Plough Gartner varetager stillingen som kursussekretær.
Jens Bukh, kursusleder
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget
Medlemmer:
Bente Brysting, indtrådt 2015, formand
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004.
Birte Smidt, indtrådt 2016
Torsten Bjørn Jacobsen, indtrådt 2016
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Bente Arnika Skydsgård, indtrådt 2016
Simon Plough Gartner, sekretær, indtrådt 2013.
Rasmus Handest, FYP repræsentant, indtrådt 2016.
Mødeaktivitet:
I 2017 har der været holdt 5 interne møder, herunder møder med Ikursuslederne, delkursuslederne, psykoterapeutisk udvalg og de uddannelsesansvarlige overlæger.
Målbeskrivelsen:
Målbeskrivelsen blev godkendt af Sundhedsstyrelsen i 2016 og således implementeret for de læger, der blev ansat i I-stillinger og H-stillinger herefter.
Der har dog været et stort arbejde i de enkelte uddannelsesregioner med at få
lavet uddannelsesprogrammer til alle stillinger.
Der har været møder i de enkelte uddannelsesregioner, hvor målbeskrivelsen er
gennemgået. VUU´s medlemmer har været med i disse implementeringsmøder i
nogle uddannelsesregioner. I andre uddannelsesregioner har videreuddannelsessekretariaterne været behjælpelige med inspiration til implementering.
Det har fra VUU´s side været et ønske at styrke den strukturerede kliniske observation, altså bedside-undervisning med efterfølgende supervision fx med brug af
kompetencekort.
Det er VUU´s indtryk, at der stadig forestår et stort implementeringsarbejde på de
enkelte afdelinger. VUU har taget de indledende skridt til at lave supplerende
materiale i form af små videosekvenser, der kan give inspiration til supervisionsmetoder.
Dokumentationsdelen er i efteråret 2016 overgået til elektronisk dokumentation
på logbog.net. I løbet af 2017 er der også åbnet op for elektronisk godkendelse
af H-kurserne, hvilket afskaffer papir-versionen af kursusgodkendelser.
Sundhedsstyrelsen har besluttet, at det efter individuel vurdering skal være muligt
at konvertere igangværende uddannelsesforløb fra gammel til ny målbeskrivelse.
Beslutning om, hvorvidt dette er praktisk muligt, ligger hos den enkelte uddannelsesansvarlige overlæge, der ligeledes skal overføre dokumentationen til logbog.dk
Hoveduddannelsen:
Der har de senere år været en lille nedgang i antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger landet over, og der har været ubesatte hoveduddannelsesstillinger i alle tre uddannelsesregioner: Nord, Syd og Øst.
Således var der i 2017:
Uddannelsesregion Nord: 7 besatte og 12 ubesatte forløb
Uddannelsesregion Syd: 8 besatte og 3 ubesatte forløb
Uddannelsesregion Øst: 23 besatte og 2 ubesatte forløb.
Kursisterne evaluerer kurserne m.h.t flere parametre, bl.a. klinisk og forskningsmæssigt indhold, indhold i forhold til målbeskrivelsen samt egen forberedelse.
Aktuelt er der følgende delkursusledere:
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Julie Nordgaard/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II.
Erik Simonsen/Pia Glyngdal: Psykopatologi III.
Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter.
Kjeld Andersen/Maria Brinck: Ældre-psykiatri.
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi.
Anne Dorte Stenstrøm/ Gitte Dehlholm: Børne- og Ungdomspsyk. lidelser med
forløb ind i voksenalderen.
Ulla Agerskov Andersen: Oligofrenipsykiatri.
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri.
Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder.
Dorte Sestoft/Thomas Kirkegaard: Retspsykiatri.
Ulla Almegard: Erklæringsskrivning
Anders Fink-Jensen: Misbrug.
Psykoterapi:
VUU har afholdt 2 møder sammen med psykoterapeutisk udvalg.
Psykoterapeutisk udvalg er kommet med et oplæg til opgradering og ensretning
af rammerne for Grundkursus i psykoterapi, således at det nu indeholder 60 timers teoretisk uddannelse. Der sikres endvidere, at der ikke længere er væsentlige overlap mellem Grundkursus i psykoterapi og den teoretisk undervisning på
H-kurset om psykoterapi.
Det videre arbejde med implementering af dette fortsættes i 2018.
Godkendelsen af den psykoterapeutiske grunduddannelse er fortsat hos Birte
Smidt, PCK.
Høringer:
VUU har afgivet høringssvar til 2 høringer fra UEMS.
Inspektorordningen:
Der har været 4 inspektorbesøg på psykiatriske afdelinger i 2017. VUU har besluttet fremover at følge op på besøgene ved at henvende sig til den lokale UAO
med henblik på hjælp / støtte til det videre arbejde.
Der er i løbet af 2017 kommet nye inspektorer.
VUU har indstillet 4 inspektorer og 4 juniorinspektorer til Sundhedsstyrelsen i
2017 og håber, at de alle gennemfører kurset.
VUU arbejder fortsat på at udvide kredsen af inspektorer, så alle planlagte og
nødvendige inspektorbesøg kan gennemføres. Det anses som en meget nødvendig del af kvalitetssikringen af uddannelsen på de enkelte afdelinger.
Bente Brysting
Formand VUU
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget
Vi er kommet godt i gang i efteruddannelsesudvalget (euu). Der er afholdt kurser
om Autisme både i Roskilde og i Kolding. Vi finder ideen med at holde de samme
kurser både øst og vest for Storebælt god, da det betyder at flere har mulighed
for at deltage, og samtidig bevirker gentagelsen af kurserne, at man har muligDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-23

hed for at melde sig, hvis man ikke nåede det sidst, eller hvis holdet var overtegnet.
Autismekurserne har været en stor succes, og vi planlægger derfor et opfølgende kursus i slutningen af maj 2017 på Sjælland og til efteråret i Jylland (mere følger på DPS’ hjemmeside).
I pipelinen er desuden et kursus, som vi har tænkt os at kalde ”Psykiatri med tolk”.
Det kommer, som det forstås, til at omhandle Transkulturel Psykiatri.
Vi modtager meget gerne ønsker til emner på gitte@ahle.co , og vi vil selvfølgelig lægge os i selen for at opstøve landets fremmeste undervisere på området.
I bestyrelsen for euu er vi allesammen speciallæger fra Sjælland. Vi vil meget
gerne være bredere repræsenteret. Hvis man gerne vil være med til at præge efteruddannelsesmulighederne under DPS, skal man være mere end velkommen i
udvalget – skriv blot til gitte@ahle.co
Bestyrelsen består af:
Gitte Ahle Formand, gitte@ahle.co
Else Haaf Kasserer, eh@2610psykiatri.dk
Søren Lecker, psykiater.lecker@gmail.com
Trine Hansen, trine.maria.noerregaard@regionh.dk
3.1.4 Etikudvalget
Udvalget har afholdt 5 møder i 2017. Et møde har været afholdt sammen med
retspsykiatrisk interessegruppe. Ligeledes sammen med retspsykiatrisk interessegruppe deltog udvalget i afholdelse af symposium på DPS´ årsmøde 2017. Emnet
var: Vold og drab på bosteder. Etik udvalget har afholdt et møde med repræsentanter fra etisk råd med henblik på gensidig inspiration. Overordnet har udvalget
været optaget af den betydning som den administrative praksis kan have på vores menneskesyn – samt konsekvensen heraf for de svageste og mest sårbare
patienter.
Udvalgets medlemmer:
Annik Parnas
Erik Sandsten
Gitte Ahle
Henriette Bruun (formand)
Mette Falkenberg Krantz
Nikolaj Kraglund
3.2 Behandlingsudvalgene
3.2.1 ECT-udvalget
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 28. november på Psykiatrisk Center
Glostrup med 43 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, Poul Videbech, Anders Jørgensen og Elisabeth Tehrani. Martin Balslev Jørgensen deltog i
og var medarrangør af NACT erfa mødet i Tammerfors Finland i september 2017.
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Udvalgets medlemmer: Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul
Videbech, Anders Jørgensen, Diana Kristensen, Christian Batiste og Annik Francoise Parnas.
Martin Balslev Jørgensen
3.2.2 Psykoterapiudvalget
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, supervisorer
og psykoterapiuddannelser. I 2016 har udvalget godkendt 3 specialister. Desuden
har 13 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gensidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen.
Udvalget har i 2017 afholdt 4 møder.
Psykoterapiudvalget har i 2017 arbejdet med et nyt og samlet teoretisk grundkursus i speciallægeuddannelsen. Dette har længe været et ønske fra de uddannelsessøgende læger. Arbejdet har bestået af en møderække med kursusledelserne fra de 3 introduktionskurser i uddannelsesregionerne, det nationale hoveduddannelseskursus og de 5 regionale grundkurser i psykoterapi.
Vi er stolte af at kunne præsentere en ny ramme for et samlet psykoterapikursus,
der vil give kontinuerligt uddannelsesforløb for samtlige læger under speciallægeuddannelse i Danmark. Rammerne opfylder de 60 timers teori fordelt på de to
hovedretninger. De 5 regioner er nu i gang med at implementere dette på
grundkurserne. Herudover suppleres der på Hoveduddannelsen med mere specifik viden. Introduktionskurset er ikke obligatorisk, men vil indeholde introduktion
til psykoterapi for at i-lægerne skal kunne have dette med i deres valg af speciale.
Udvalget vil også minde om de 6 kompetencer, der skal opnås under grunduddannelsen. Disse er at finde på DPS’ hjemmeside og kan bruges i supervisionen
på lige fod med de øvrige kompetencekort i den nye målbeskrivelse.
Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2017:
René Sjælland, formand
Per Sørensen
Jørn Lykke
Annette Møller-Jensen
Lasse Mosegaard Schmidt
Marie Kløve Jacobsen Løth
Charlotte Freund
FYP bestyrelse: Anne Høyen Munk
DPS bestyrelse: Tove Mathiesen
3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering
Kommissorium:
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både
DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ
for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetsDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-25

sikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde. Udvalget
skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik,
klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’/BUPDK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser
m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der
beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.
Udvalgets medlemmer
Valgt for DPS:
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus
Universitetshospital, Risskov (Formand siden 2003) (valgår 1989)
Overlæge, ph.d., forskningslektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk
forskning, Aalborg Universitetshospital (næstformand) (valgår 2017)
Professor, ph.d. forskningschef, ledende overlæge Erik Simonsen, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, (valgår 2005)
Professor, ph.d., dr. med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, (valgår 2012)
Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som ad hoc medlem, valgt som
ordinært medlem 2017)
Lektor, læge, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
Universitet (valgår 2012)
Overlæge Anne Grethe Viuff (udpeget af DPS' bestyrelse 2016)
Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov (valgår 2017).
Valgt for BUP-DK:
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense,
Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011).
BUP-DK mangler at udpege et nyt medlem efter at Kerstin Plessen er fratrådt.
Fratrådt udvalget i 2017:
Vicedirektør Søren Bredkjær; overlæge, ph.d. Peter Handest; professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen. Speciallæge Aksel Bertelsen er ikke længere tilknyttet
udvalget som konsulent.
Aktiviteter:
Efter valg af nye medlemmer har udvalget konstitueret sig med Ole Mors som
formand og René Ernst Nielsen som næstformand. Der har været afholdt 3 udvalgsmøder i 2017, heraf et med Sundhedsdatastyrelsen vedrørende næste version af Landspatientregistret, LPR3, som forventes implementeret i 2018.
ICD-11 forventes vedtaget af WHO i maj 2018, og udvalget arbejder på et oplæg
om fordele og ulemper ved ICD11 til diskussion blandt medlemmerne i forbindelse med publikationen af ICD11. Sundhedsdatastyrelsen er blevet spurgt om tidspunktet for en eventuel indførelse af ICD11 i DK, men har ikke kunnet præcisere
dette nærmere end at det ikke bliver i 2018 eller 2019.
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Udvalget har redigeret en ny udgave af Munksgaards ICD10-spiralbog med opdatering af vejledningen til anvendelsen af bogen samt af registreringsvejledningen i appendices i henhold til LPR3. Udkommer i foråret 2018.
Udvalget afholder et symposium ved DPS årsmøde 2018 med titlen: " Psykisk syg
- diagnosticeret - i remission - i recovery - rask?"
Ole Mors
3.2.4 Forskningsudvalget
Kommissorium:
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over
den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskningsrekruttering og
over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøjere belysning. Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den eventuelt psykiatriske
administration i SSVF. Forskningsudvalget skal tage initiativ til, sammen med DPS,
at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning. Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne. Forskningsudvalget skal i samarbejde med
andre DPS - udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.
Årsaktiviteter:
Ved årsmødet varetog forskningsudvalget vurdering af posters og vurdering af
Pontoppidanforelæsninger ud fra kriterier som: originalitet, kvalitet, impact, design og præsentation.
Vinderne af Posterkonkurrencen 2017:
•

Mikkel Højlund fik 1. præmien, 10.000 kr.: ”Går medicinforbruget op, når
brugen af tvang går ned, eller kan det følges ad?”

•

Jesper Nørgaard Kjær, 2. præmien 7.500 kr.: ”Using the dietary quality
score in an outpatient clinic for adults with ADHD”

•

Maj Vinberg 3. præmien, 5.000 kr.: ”Differences in clinical presentation
between bipolar I and II disorders in the early stages of bipolar disorder:
a naturalistic study”

Vinderne af Pontoppidan-konkurrencen 2017:
•

Niels Okkels fik 1. præmien, 10.000 kr.: ”Light as an Aid for Recovery in
Psychiatrica Inpatients: A Randomized Controlled Effectiveness Pilot Trial”

•

Christian Legind fik 2. præmien, 7.500 kr.: ”Heritability of Neurometabolites, and their Correlation to Schizophrenia: a MRS Twin Study”

•

Sonja Orlovska 3. præmien, 5.000 kr.: ”Streptoccal throat infection as risk
factor mental disorders: Testing the PANDAS hypothesis in a nationwide
study”

Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke.
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Akademiske afhandlinger indenfor det psykiatriske område
Der blev i 2017 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psykiatriske område:
Københavns universitet
Anne Sophie Jacoby (læge): “Oxidative stress, brain derived neurotrophic factor,
cytokines and GSK-3b activity in bipolar disorder”. Mail:
anne.sophie.jacoby@regionh.dk
PhD forsvaret 13. januar 2017.
Maria Faurholt-Jepsen (læge): ”Electronic Monitoring in Bipolar Disorder”. Mail:
maria.faurholtjepsen@regionh.dk
Disputats forsvaret 8. december 2017.
Pelle Lau Ishøj (læge): “GLP-1 Receptor Agonist Treatment in Schizophrenia Patients with Obesity”. Mail: pelle.lau.ishoey.01@regionh.dk
PhD forsvaret 3. maj 2017.
Sarah Wåhlin-jacobsen (læge): ”Androgens and women’s sexual function and desire”.
Mail: sarahwaahlin@gmail.com
PhD forsvaret 1. juni 2017.
Lone Christina Hellstrøm (Cand.scient.san.): "Supported employment for people
with recently diagnosed mood and anxiety disorder - The IPS-MA trial". Mail:
lone.hellstroem@regionh.dk
PhD forsvaret 3. marts 2017.
Mathias Kristoffer de Meza Skjernov (Overlæge): “Group cognitive behaviour
therapy for severe health anxiety: A randomized controlled trial. Personality disorders and traits in severe health anxiety”. Mail: matsk@regionsjaelland.dk
PhD forsvaret 31. oktober 2017.
Anders Vangkilde (læge): "The 22q11 deletion syndrome in psychiatric and cognitive aspects". Mail: Anders.Vangkilde@regionh.dk eller andersvangkilde@gmail.com
PhD forsvaret juni 2017.
Nikolai Albert: “Specialised early intervention in first episode schizophrenia spectrum disorders, the effect of prolonging the specialised treatment from two to
five years compared to treatment as usual. The OPUS II trial”. Mail: Nikolai.Albert@regionh.dk
PhD forsvaret 31. marts 2017.
Helene Speyer (læge): “Individualised lifestyle interventions to reduce cardiovascular risk factors in patients with schizophrenia”. Mail: Helene.Speyer@regionh.dk
PhD forsvaret 16. august 2017.
Mette Bentz (Psykolog): “Social Function in Young persons with Anorexia Nervosa”. Mail: Mette.Bentz@regionh.dk
PhD forsvaret 31. januar 2017.
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Christoffer Torgaard Thomsen (læge): "Risk factors for coercion and the effectiveness of patient-controlled hospital admission among patients with severe
mental disorders". Mail: christoffer.torgaard.thomsen@regionh.dk
PhD forsvaret 3. oktober 2017.
Ane Storch Jakobsen (læge): “Long term effects of a lifestyle intervention in people with schizophrenia and abdominal obesity”.
Mail: ane.storch.jakobsen@regionh.dk
PhD forsvaret 3. november 2017.
Julie Fehrenkamp Rask Larsen (læge): “Metabolic disturbances and treatment with
a glucagonlike peptide-1 analogue in schizophrenia spectrum disorder patients”.
Mail: julie.fehrenkamp.rask.larsen@regionh.dk
PhD forsvaret 2. maj 2017.
Kristine Krakauer (læge): “Cerebral white matter chances in individuals at ultra
high-risk for psychosis”. Mail: Kristine.Krakauer@regionh.dk
PhD forsvaret 27. september 2017.
Hanne Birgitte Klee Burton (Læge): ”Performance monitoring, opmærksomhed
og motorisk udvikling hos børn med øget risiko for udvikling af skizofreni eller
bipolar lidelse”. Mail: hanne.birgitte.klee.burton@regionh.dk
PhD forsvaret 24. marts 2017.
Louise Birkedal Glenthøj (Psykolog): “Targeting functioning in patients at ultrahigh
risk for psychosis: Baseline findings from the FOCUS trial”. Mail: Louise.Birkedal.Glenthoej@regionh.dk
PhD forsvaret 16. januar 2017.
Syddansk Universitet
Sengül Sari (psykolog): ”Physical Exercise as a Supplement to Outpatient Treatment of Alcohol Use Disorder - a Randomized Trial”. Mail: ssari@health.sdu.dk
PhD forsvaret 29. maj 2017.
Kristine H. Tarp (Cand.mag. i antropologi): ”Bærbare samtaler – effekt og compliance ved videobaseret alkoholbehandling”Mail: ktarp@health.sdu.dk
PhD forsvaret 8. september 2017.
Jakob Emiliussen (Psykolog): “Why do some older adults start drinking late in life?
– An interpretative phenomenological analysis”Mail: jemiliussen@health.sdu.dk
PhD forsvaret 22. juni 2017.
Maria Brink (læge): “Schizophrenia for life – A register and interview study among
older people with life-long schizophrenia”. Mail: maria.brink@rsyd.dk)
PhD forsvaret 13. december 2017.
Aalborg Universitet
Mette Jørgensen (Sygeplejerske): “Quality of care for medical comorbidities
among patients with schizophrenia”.
Mail: mettejoe@rn.dk
PhD forsvaret 18. april 2017.
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Ditte Lammers Vernal (Psykolog): “A register-based study of the outcome of early
onset schizophreania compared to adult onset schizophreania”. Mail: dhl@rn.dk
PhD forsvaret 21. november 2017.
Ann Lykkegaard Sørensen (Sygeplejerske): ”Medication safety in psychiatry – experiences from medication reviews and a nurse-led intervention”. Mail:
als@business.aau.dk
PhD forsvaret 31. oktober 2017.
Århus Universitet
Arndis Simonsen (Psykolog): “Social Influence: Imitation and Conformity in Schizophrenia”. Mail: arndis.simonsen@clin.au.dk
PhD forsvaret 17. november 2017.
Trine Ellegaard (Sygeplejerske): “Patient-controlled admission in mental health
hospital practice: Experiences of patients and mental health professionals”. Mail:
triell@rm.dk
PhD forsvaret 23. november 2017.
Esben Eickhardt (Master degree, Molecular Biology): “The role of insertions/deletions in transcription factor binding sites and genomic patterns in
schizophrenia”. Mail: esbeneickhardt@gmail.com
Forsvaret: 22. februar 2017.
Desirée del Carmen Leduc Galindo (læge): “Molecular characterization of Schizophrenia associated ZEB1 and ZEB2 genes”.Mail: leduc@biomed.au.dk
PhD forsvaret: 3. oktober 2017.
Andre aktiviteter:
Forskningsudvalget er rekonstitueret. Udvalget mødes ad hoc.
Der blev udarbejdet et symposium om Psykopatologi, som blev afholdt i Odense
i november. Der var omkring 80 fremmødte, hvilet vi synes er særdeles tilfredsstillende.
Månedens artikel:
Månedens artikel på DPS-Net, er et resume af aktuel forskning litteratur. Medlemmerne bidrager på skift med resumeer.
Medlemmer af Forskningsudvalget:
2014: Overlæge Julie Nordgaard, Kompetence Center for Debuterende Psykose,
Københavns Universitet
2015: Overlæge Annick Francoise Parnas, Psykiatrisk Center, Hvidovre
2017: Læge Jesper Nørgaard Kjær
2017: Læge Iben Gammelgård Nielsen
2017: Overlæge Sidse Marie Hemmingsen
2017: læge Helene Speyer
2017: Overlæge Antonio Drago
2017: Professor Poul Videbech (formand)
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4. Fonde
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond
Til støtte for eksempelvis kongresdeltagelse for yngre læger, der er medlemmer
af Dansk Psykiatrisk Selskab, er der oprettet en rejse- og uddannelsesfond. Fonden giver tilskud til udgifter, der ellers ville være egenbetaling. Normalt gives der
tilskud til kongresser o.lign., hvor den yngre læge skal fremlægge forskningsresultater. Normalt gives der ikke mere end 5000 kr. i tilskud.

5. Faglige grupper
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 279 medlemmer. Antallet af medlemmer er højere end vanligt, hvilket skyldes tilgang i forbindelse med 12. Nordiske Retspsykiatriske Symposium.
Bestyrelsen består af Kirsten Nitschke (formand), Per Balling (kasserer), Mette
Brandt-Christensen, Bjarne Ivan Christensen, Lise Töffner Hansen og Anne Vollmer-Larsen (suppleant).
Der har i 2017 været afholdt 4 almindelige bestyrelsesmøder, heraf nogle i forbindelse med de afholdte møder/kurser. Dertil har der været en omfattende
mailaktivitet. Vi har igen afholdt bestyrelsesseminar i sommerhus, 2 dage i marts,
hvor den lidt mere langsigtede planlægning for interessegruppens arbejde er
drøftet.
Årets største arrangement har været afholdelse af 12. Nordiske Retspsykiatriske
Symposium, den 23.-25. august 2017 på Strand- og Badehotel Marienlyst i Helsingør. Det overordnede tema for symposiet var "Diversity in Forensic Psychiatry"
med undertitlen Radicalisation, Terrorism and Psychiatry. Symposiet var en stor
succes og havde samlet 150 deltagere fra Danmark, Sverige, Norge, Finland, Island og havde desuden key note speaker fra UK.
Retspsykiatrisk Interessegruppe har i øvrigt afholdt medlemsmøde
den 26.01.2017 i København om "Malignt neuroleptika-syndrom" ved Torsten
Warrer og "Serumbestemmelse af Clozapin – Klinisk (kontra-)indiceret?" ved
Jimmi Nielsen. Mødet havde samlet ca. 20 tilhørere og der var en god diskussion.
Ved DPS' Årsmøde havde Interessegruppen den 02.02.2017 en workshop, arrangeret i samarbejde med DPS' etikudvalg om "Vold og drab på bosteder". Mette
Brandt-Christensen gennemgik den forskningsbaserede viden om sammenhænge mellem psykose og drab, Kirsten Nitschke gennemgik rapporten "Efter
Blåkærgård – en kritisk hændelse i Region Midtjylland" og en administrativ samarbejdsaftale indgået i Region Midtjylland herefter, Erik Søndergaard, leder af forsorgshjemmet Saxenhøj og Fjordvang om lovgrundlaget for bostederne og samarbejdet med psykiatrien og endelig speciallæge Henriette Bruun og læge, phdstuderende Karl Erik Sandsten, der gav oplæg om "Etiske dilemmaer, pligten til
omsorg, boligens ukrænkelighed, gråzoner mellem tvang og frivillighed".
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I forbindelse med generalforsamling afholdtes den 4.5.2017 årsmøde i Risskov
med temaet "Forvaring". Dorte Sestoft og psykolog Michael Schiøth gennemgik
paradigme for undersøgelse ved forvaringsspørgsmål og Anne Birgitte Stürup,
pensioneret chefanklager, holdt oplæg om "Forvaring set fra anklagemyndighedens vinkel".
Den 29.11.2017 afholdtes medlemsmøde på Rigshospitalet om "Behandlingsordningen for sædelighedskriminelle" med indlæg ved klinisk børnepsykolog Vanessa Schmidt-Rasmussen, Januscentret for behandling af børn og unge krænkere,
Ellids Kristensen, Sexologisk Klinik og psykolog Nancy Bornemann, Herstedvester
Fængsel.
Interessegruppen har haft kontakt til europæiske kolleger i forbindelse med planlægning og afvikling af seminar om retspsykiatri i München i august 2017. Tina
Gram Larsen har varetaget opgaven gennem flere år. Stafetten overdrages fra
næste år til overlæge Tomas Schütze, Sct. Hans.
Ved årets generalforsamling afgik formand Tina Gram Larsen, da hun har fået
ansættelse som lægefaglig direktør i Region Nordjylland. Yderligere 2 pladser i
bestyrelsen blev skiftet ud.
Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside opdateres løbende:
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk
På bestyrelsens vegne
Kirsten Nitschke, formand
5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe (PTI)
1. Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe):
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til psykotraumatologi som en praktisk handleorienteret og videnskabelig forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen er åben både for medlemmer af
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og andre faggrupper i henh. t. vedtægterne.
2. Medlemsstatus og økonomi:
Der er 20 betalende medlemmer af interessegruppen. Interessegruppen har haft
udgifter til medlemsarrangementer i det foregående år, men afslutter året med et
lille overskud. Økonomien baserer sig på medlemmernes kontingent, hvilket har
været 150 kr. årligt.
3. Aktiviteter:
Aktiviteterne i 2017 har været præget af indførelse af Sundhedsplatformen i region Hovedstaden. Bestyrelsen besluttede derfor ikke at afholde medlemsarrangementer i foråret 2017. I september 2017 havde bestyrelsen inviteret professor
og formand for European Society for Trauma and Dissociation Andrew Moskowitz til Danmark, hvor han holdt et velbesøgt foredrag om traumer, dissociation
og psykose. Til generalforsamlingen for PTI i november 2017 holdt overlæge og
adjungeret professor Bent Rosenbaum foredrag om traumebehandling i psykoanalytisk perspektiv. Desuden tog PTI i samarbejde med Psykoterapeutisk Klinik
på Psykiatrisk Center København i januar 2017 initiativ til at afholde 2 1-dagsDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-32

kurser for læger i psykiatrien om traumer og PTSD. Kurserne mødte meget stor
interesse og over 50 læger deltog. Grundet den store succes påtænker PTI at afholde tilsvarende kurser i 2018.
Endelig deltog to bestyrelsesmedlemmer i juni 2017 i årsmødet for European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), som blev afholdt ved Syddansk Universitet. Der har været afholdt 2 fysiske bestyrelsesmøder i årets løb.
I 2018 planlægges igen en række foredrag, bl.a. en temaeftermiddag om traumediagnoserne i ICD-11, symposium ved DPS’ årsmøde og en gentagelse af
succesen med lægekurser om traume og PTSD.
4. Bestyrelsen:
Formand Cæcilie Böck Buhmann
Sekretær Catherine Wohlert
Kasserer Lise Lauritsen
Bent Rosenbaum
Cæcilie Böck Buhmann, formand for PTI
5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologis aktiviteter i 2017 omfattede
deltagelse ved to symposier ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde.
Bestyrelsen
Peter Handest, formand
Jørgen Thalbitzer, kasserer
Annick Urfer Parnas, sekretær
Julie Nordgaard
Symposier ved DPS-årsmøde
Psykiatrisk diagnostik – i går, i dag og i morgen ved Julie Nordgaard
1. Har ICD-10 medført en mere ensartet diagnostik? Ved Julie Nordgaard overlæge, forskningslektor, Kompetencecenter for debuterende psykose, Region
Sjælland
En væsentlig motivation for at indføre de kriterium baserede operationelle diagnosesystemer (DSM-III+ og ICD-10) og dermed forlade de prototype baserede
klassificeringer (DSM-II og ICD-8) var kravet om øget reliabilitet af de psykiatrisk
diagnoser. Håbet var, at det ville medføre fremskridt i ætiologiforskningen. Med
publikationen af DSM-5 stod det klart, at dette håb ikke er blevet indfriet. I USA
støtter National Institute of Mental Health nu ikke længere diagnose baseret
forskning men derimod RDoC baseret forskning. Vi ønskede at undersøge om de
kliniske diagnoser er blevet mere ensartede efter indførelsen af ICD-10 og sammenlignende derfor udskrivningsdiagnoser fra fem københavnske hospitaler i
henholdsvis ICD-8 æren og ICD-10 æren. Vi konkluder, at der ikke er noget, der
tyder på, at diagnostikken er blevet mere ensartet.
2. Kliniske cases og oplæg til diskussion ved Erica B. Høegh 1. reservelæge, Psykiatrien Vest, Region Sjælland og Karl Erik Sandsten læge og ph.d.-studerende,
Kompetencecenter for debuterende psykose, Region Sjælland
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Vi vil gennemgå to kliniske cases, hvori patienterne under deres forløb i psykiatrien har fået ændret diagnosen. Fælles for patienterne er, at deres symptombillede
ikke har ændret sig betydeligt men alligevel har fået stillet flere forskellige diagnoser. Med udgangspunkt i hver enkelt patients historie gives oplæg til diskussion af følgerne af diagnosernes tildeling og ændring. Herunder patienternes og
pårørendes selvforståelse og symptomforståelse, sundhedsvæsenets forståelse af
patienterne og patienternes oplevelser af deres forløb i sundhedsvæsenet, samt
de behandlingsmæssige og prognostiske konsekvenser.
3. Psykopatologi hos voksne med Aspergers syndrom og skizotypisk sindslidelse:
Forskelle og ligheder ved Maria Nilsson?
Formålet med dette symposium er at belyse forskelle og ligheder i psykopatologi
ved skizotypisk sindslidelse og Aspergers syndrom hos voksne, dels ved en historisk gennemgang af autisme og skizofreni begreberne, dels ved en klinisk gennemgang af symptomerne ved de to lidelser i form af live-interview af to patienter med henholdsvis Aspergers syndrom og skizotypisk sindslidelse. Vanskeligheder med det sociale samspil, en anderledes adfærd og en følelse af at ikke være
som alle andre kan være fremtrædende symptomer ved begge lidelser, hvilket
kan medføre differentialdiagnostiske vanskeligheder. De to lidelser behandles
dog på meget forskellige måder, og diagnosen er derfor første skridt til den rette
hjælp og behandling.
Foredragsholder var Maria Nilsson, læge, ph.d.-studerende Psykiatrisk Center
Ballerup, mens Peter Handest, overlæge, ph.d. Psykiatrisk Center Nordsjælland
og en patient forstod interview af de to patienter.
Peter Handest, formand, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi.
5.4 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen.
Der er i 2017 blevet afholdt 1 årligt efterårsmøde og alle medlemmer er blevet
inviteret til transkulturelle lægefora, som er blevet afholdt 6 gange i løbet af 2017
på CTP. Efterårsmødet i 2017 blev afholdt på CTP d.27.9 efterfulgt af transkulturelt lægeforum. Ved mødet og efterfølgende lægeforum var der en række oplæg
som på forskellige måder berører arbejdet indenfor transkulturel psykiatri. Indledningsvis deltog en patient fra CTP som blev interviewet om sin livs- og sygdomshistorie af overlæge Jessica Carlsson. Efterfølgende var der to oplæg med
fokus på PTSD. I det første præsenterede stud.med. Hanieh Meteran resultater
fra sit forskningsårsprojekt hvor hun undersøgte event-related potentials (ERP)
hos traumatiserede flygtninge. Efterfølgende gennemgik ph.d.-studerende og
læge Sigurd Uldall aktuel evidens for brug af MDMA ved PTSD.
Vi vil i 2018 fortsætte med 1 årligt efterårsmøde d.12.9 på CTP samt invitation til
6 transkulturelle lægefora som foregår i tidsrummet kl.15-17 (1.1, 21.3, 23.5, 12.9
(efter ITP møde), 24.10, 5.12). Efterårsmødet starter kl.12 med fælles frokost..
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Medlemmer af ITP modtager desuden mail når der arrangeres andre møder/workshop på CTP og hvor indholdet har fokus på transkulturel psykiatri.
Indhold, tid og sted for møder meddeles via mail og vil også fremgå af vores
hjemmeside: ctp-net.dk.
Hvis man gerne vil modtage invitationer til aktiviteter via mail og/eller blive medlem af ITP bedes man venligst sende en mail til undertegnede.
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri
Jessica Carlsson Lohmann
5.5 Akut Psykiatrisk Interessegruppe
Generalforsamlingen blev afholdt den 12-01-17, hvor Lars Martin Nielsen blev
genvalgt som formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer trådte ud og i stedet
blev Christian Graae (kasser), Jacob Gerner Lawaetz (sekretær) og Anna Katrine
Sundgaard valgt.
I forbindelse med generalforsamlingen blev der afholdt medlemsmøde om misbrugsstoffet GHB, med indlæg fra Giftlinien, BBH.
Der har i 2017 været afholdt to bestyrelsesmøder, 08-03-17 og 05-10-17.
Der planlægges et medlemsmøde i medio december med emnet; Psykiatriens
indsats i en krise/katastrofe situation.
Der vil blive indkaldt til generalforsamling den 16-01-18 på BBH, opgang 52.4.
Lars Martin Nielsen, formand

6. Associerede selskaber
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2017 afholdt to symposier.
Forårssymposiet: “Bipolar II, en lettere form for bipolar lidelse?” med deltagelse af
professor Rasmus Licht, professor Lars Kessing og forskningslektor Maj Vinberg
var arrangeret nationalt og uden sponsorer i anledning af at datoen faldt sammen med ”go live” for det nye IT system i Region Hovedstaden Sundhedsplatformen. Der var et stort fremmøde og mødet startede med overrækkelse af årets
DSAL pris ”Affekten” til læge Maria Faurholt-Jepsen for artiklen: ”Voice analysis as
an objective state marker in bipolar disorder”
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27434490.
Der blev efter symposiet afholdt generalforsamling, hvor overlæge René Ernst
Nielsen enstemmigt blev valgt ind, således at den nuværende bestyrelse herudover består af Ulla Knorr, Maj Vinberg, Jens Drachmann Bukh, Simon Hjerrrild,
Rasmus Licht og Connie Thurøe Nielsen samt Claudio Csillag som suppleant. Søren Dinesen Østergaard ønskede ikke at genopstille. Der blev afholdt bestyrelsesmøde juni 2017, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Maj Vinberg som
formand, Ulla Knorr som næstformand, Jens Drachmann Bukh som sekretær og
Simon Hjerrild som kasserer.
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DSAL afholdt for 3. gang i samarbejde med Depressionsforeningen World Bipolar Day på Van Goghs fødselsdag 30/3 2017 hvor programmet var ”Konference
om mennesker med bipolare lidelser på arbejdsmarkedet” med oplæg om bipolar lidelse og arbejdsmarkedet ved Maj Vinberg efterfulgt af indlæg fra en arbejdsgiver og en patient med bipolar lidelse og deres fælles beretning om, hvorledes patienten var blevet sluset succesfuldt tilbage i arbejde, endelig blev arrangementet afsluttet med filmfremvisning, det hele forgik i biografen Empire på
Nørrebro.
I forbindelse med afholdelse af Ph.d. kursus 14-16/11 2017 ”Biomarkers in neuropsychiatry” blev efterårssymposiet rykket til onsdag 14/11, hvor emnet var
”Cognitive enhancers, new treatment options in mood disorders?” hvor professor
Roger McIntyre og professor Kamilla Miskowiak fortalte om deres forskningsprojekter, hvor de kognition er det primære outcome og professor Lars Kessing indledte med at sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt kognition kan anvendes til at
monitorere patienter med affektive lidelser. Lundbeck Pharma var så venlige at
støtte dette arrangement.
Maj Vinberg, Formand for DSAL
Overlæge, klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center København
6.2 Selskab for Addiktiv Psykiatri
Der er i 2017 været 3 møder:
I januar 2017 havde vi besøg af professor David Noch fra Imperial College, London og danske David Erritzøe. Emnerne var centralstimulerende stoffer og hallucinogener. Aftenmødet blev gennemfør med økonomisk støtte fra Shire Danmark.
I maj 2017 holdt vi i samarbejde med HB Pharma og Selskab for Addiktiv Sygepleje et heldagssymposium om psykisk sygdom og misbrug af alkohol og stoffer.
Vi havde fornøjelsen at høre professor Jose M Goikolea fra University of Barcelona fortælle om alkoholmisbrug ved bipolar sygdom. Endvidere havde vi hjemlige
foredragsholdere i form af speciallæge Mie Bonde, lektor David Wolbye og
forskningsprofessor Jesper Andreasen til at holde foredrag om misbrug ved
ADHD og neurobiologien ved misbrug.
Endelig har vi holdt et aftenmøde i august 2017, hvor hovedtaleren var professor
dr.med. Anders Fink Jensen, som holdt foredrag om antidiabetiske stoffers potentiale ved alkoholafhængighedsbehandling med specifikt fokus på glukagonlike peptide-1 (GLP-1) analoger. Ved samme møde blev der også fokuseret på
abstinensbehandling ved delirium tremens og ved relativt ukomplicerede tilstande ved speciallæge dr.med. Jakob Ulrichsen, overlæge Jannik Bjerrum og speciallæge Bo Bøjesen. Mødet blev sponsoreret af Shire.
Møderne har været godt besøgt af 40-70 deltagere. Selskabet har nu over 100
medlemmer.
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7. Lægevidenskabelige selskaber
Lægevidenskabelige selskaber (LVS) er DPS´ paraplyorganisation og er interesseorganisation for læger og andre sundhedsprofessionelle, der bl.a. arbejder med
sundhedsforskning, kvalitetsudvikling og forbedring af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. LVS er en sammenslutning af aktuelt 121 danske lægevidenskabelige selskaber og har i alt 24.976 medlemmer. Medlemsselskaberne fordeler sig på 38 specialebærende og 87 ikke-specialebærende. Selskabets formål
er at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af
medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden og
derunder de centrale sundhedsmyndigheder. LVS varetager udpegning af medlemmer til en lang række udvalg og arbejdsgrupper, som fx Medicinrådet, Rådgivende udvalg for specialeplanlægning og udvalg for nationale kliniske retningslinjer. LVS har defineret en række strategiske områder, som organisationen arbejder med og har beskrevet strategier for: forskning, uddannelse, specialeplanlægning og lægedækning, fagområder, nationale kliniske retningslinjer, prioritering og choosing wisely, sundhedsdata og kliniske kvalitetesdatabaser, kvalitetsområdet, lægelig ledelse og identitet, patientinddragelse.
Emnet for LVS´ årsmøde d. 26. januar 2018 er ”Den postfaktuellæge læge”. Der
kan læses mere om LVS og årsmødet på LVS´s nye hjemmeside:
www.selskaberne.dk
DPS har siden 2015 været repræsenteret i LVS´ bestyrelse.
DPS har følgende repræsentanter i LVS´ repræsentantskab:
Torsten Bjørn Jacobsen
Helle Charlotte Knudsen
Anne Frank Lindhardt
Hans Henrik Ockelmann
Lykke Pedersen
Torsten Bjørn Jacobsen
Poul Videbech
Jeanett Østerby Bauer (medlem af LVS´ bestyrelse)
Anders Fink-Jensen

8. Nordisk samarbejde
8.1 Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations
Formålet med Joint Committee (JC) of the Nordic Psychiatric Associations er at
fremme og koordinere samarbejdet mellem bestyrelser og medlemmer af de
psykiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Komiteens formand er p.t. Andres
Lehtmets fra Estland.
JC står også bag tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, hvis redaktører repræsenterer nordiske og baltiske forskningsnetværk. Siden 2012 har JC også udgivet
The Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette tidsskrift, hvis redaktionskomite har
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medlemmer fra alle nordiske lande, har som formål at være af mere debatskabende karakter med temaer af almen relevans for psykiatere i Norden og med
oplysninger om nordisk psykiatri, mm. Begge tidsskrifter kan tilgås af alle medlemmer af DPS via DPSnet.dk
Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til en
hver tid siddende formand for det nationale selskab. Endvidere deltager EIC for
Nordic Journal of Psychiatry, redaktør for The Nordic Psychiatrist og WPAs nordiske zonerepræsentant i komiteens møder, der afholdes en gang årligt.
Komiteen er også ansvarlig for afholdelse af de nordiske psykiaterkongresser. Island er vært for den næste i rækken, the 32nd Nordic Congress of Psychiatry, der
afholdes i Reykjavik i 13.-16. juni 2018.
Komiteen har i 2017 afholdt et møde i Vilnius 5-6. maj og mødes næste gang i
forbindelse med den nordiske psykiatergongres.
Thomas Middelboe, 6 års delegat i JC
8.2 Nordic Journal of Psychiatry
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, er indekseret i Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og oversigtsartikler. Tidsskriftet udkommer rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren som så fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 2016 havde tidsskriftet. Impact Factor, 1,406 (op fra 1.273). Five year
Impact Factor 1.648, ranking 103/142 (fra 0.779 i 2008, 0,992 i 2009 og 0,88 i
2010 og 0,98 i 2011 og 1,22 i 2012, 1,3 i 2013, 1,4 i 2014. I både 2015, 2016 og
2017 udkom NJP med 8 numre. 72 af 191 manuskripter blev accepteret i 2016 .
NJP har en attraktiv hjemmeside via forlaget Taylor & Francis. Der er adgang via
DPSNET (Publikationer \ tidsskrifter). Der er adgang til alle numre tilbage til 1. årgang i 1946. Artikler kan nås på søgeord på emne eller forfatter så man kan finde
publikationer og følge historiske faglige diskussioner mellem gamle kolleger i
Norden.
Martin Balslev Jørgensen

9. Internationalt samarbejde
9.1 WPA
WPA er verdens største psykiaterorganisation, og den fungerer som paraplyorganisation for 138 nationale psykiatriske organisationer i 118 lande med et samlet
antal medlemmer på mere end 200.000 psykiatere. Danmark er en del af den
nordeuropæiske zone omfattende de nordiske og baltiske lande og er i WPA repræsenteret ved Jyrki Korkeila fra Finland, tidligere formand for Nordic Joint
Committee og netop genvalgt ved generalforsamlingen i 2017 for en 3årig periode. Ved denne generalforsamling var der rejst forslag om en ændring af organisationens hidtidige ”zonal” struktur, men forslaget faldt, så den nuværende struktur fortsætter.
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WPAs website http://wpanet.org. er atter blevet rekonstrueret og giver en meget
udførlig information om WPA’s historie, struktur og mange aktiviteter. WPA er
også lanceret på de sociale medier og kan findes på Facebook og Twitter, hvor
aktiviteter kan følges.
WPA har netop afholdt World Congress i Berlin med mere end 900 videnskabelige sessioner, og hvor professor Jules Angst modtog Jean Delay prisen for sin banebrydende forskningsmæssige indsats, der har strakt sig over 60 år.
WPA udgiver tidsskriftet World Psychiatry, der ikke mindst takket være professor
Mario Maj aktuelt er det mest udbredte psykiatriske tidsskrift og sendes frit til mere end 33.000 psykiatere fordelt over hele verden. Det udgives på 10 sprog og
har nu en Impact Factor på 26,56, hvilket gør tidsskriftet til det højest placerede
psykiatriske tidsskrift.
WPA har 70 videnskabelige sektioner inden for alle områder af psykiatrien for
bl.a. at fremme forskningsmæssig udvikling, og der arbejdes i øjeblikket på at
strømline sektionerne. Danske psykiatere opfordres hermed i højere grad end
hidtil at deltage i sektioner inden for deres forskningsfelt og ad den vej bidrage til
fagets udvikling. Kontaktpersoner for de enkelte sektioner kan findes på WPAs
website.
WPAs præsident Helen Hermann er netop startet sin 3årige periode og har her
sat særlig fokus på ”Improving the mental health of women and girls”.
Marianne Kastrup
9.2 UEMS
Årsrapport for Union Européenne des Médecins Spécialistes, Section of Psychiatry.
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2017. Første møde var i Mechelen, Belgien og det andet møde i Skt. Petersborg, Rusland.
Mødet i Skt. Petersborg blev afholdt på Bechterew instituttet. Det er den samme
Bechterew som vi i Danmark kender fra den ankyloserende spondylitis. I Rusland
er han primært kendt som psykiater, der spændte fra neuropatologi til psykoterapi.
Han døde pludseligt efter at være hidkaldt af Stalin. Til omgivelserne skal han have sagt: ”Jeg har netop mødt en sand paranoiker”.
Arbejdet i 2017 har omhandlet opdatering af en lang række dokumenter af betydning for videreuddannelse. Således er kravene for psykiatri i ”Charter on
training” opdateret og godkendt af UEMS Council. Tidligere hed dette afsnit ”kapitel 6, nu hedder det European Training Requirements. I tilslutning til dette og
med relevans til den hjemlige debat er dokumentet ”Profile of a Psychiatrist”
gennemrevideret og aktuelt i høring.
Et sidste væsentligt arbejde er definitionen af de psykiatriske kompetencer i
overgangen fra Børne og Ungdomspsykiatri til voksenpsykiatrien. Her arbejder
”Section of Psychiatry” sammen med ”CAP Section” (Børne og Ungdomspsykiaterne).
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Torsten B Jacobsen
Honorary Secretary UEMS Section of Psychiatry

10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)
Formandens beretning til DPS 2018
FYP arbejder for at vores speciallægeuddannelser i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri bliver de bedste og mest attraktive speciallægeuddannelser. FYP
arbejder for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne/ungdomspsykiatrien, og vi har herudover de seneste år haft et ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer, da vi mener at psykopatologien
udgør vores kernekompetence.
Vi har i år anlagt et nyt koncept for vores FYP-foredrag, således at der ved hvert
foredrag vil være to eller flere oplægsholdere, der vil forsøge belyse en problemstilling fra en voksenpsykiatrisk synsvinkel og fra en børne-/ungdomspsykiatrisk
synsvinkel.
Vi afholdte i efteråret et symposium om differentialdiagnostiske overvejelser imellem skizofreni og infantil autisme, et foredrag med mange deltagere, både “live”
og på video-broadcast. Vi planlægger at fortsætte med dette, således at alle
FYP’ere i hele landet kan have glæde af foredragene.
Stor tak til Lennart Jansson, Bodil Aggernæs og Maria Nilsson for at bruge deres
fritid til at gøre yngre psykiatere lidt klogere!
Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter bl.a. i
DPS, DPBO og psykoterapiudvalg for både voksen og B/Upsykiatrien, videreuddannelsesudvalg, lægeforeningens psykiatriudvalg og psykiatrialliancen, og bidrager også gennem disse organer til den fortsatte positive
udvikling af yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.
Internationalt har vi endnu engang haft en delegation til årsmødet i European
Federation of Psychiatric Trainees.
I oktober var Tivoli Kongres Hotel rammen om vores årsseminar, dette år med
teamet ”Psykiatri på Tværs”, bl.a. med fokus på samarbejdet med socialpsykiatrien og pårørende. Ole Sørensen, Preben Brandt, Knud Kristensen, Birthe Lausch
og Henrik Thiesen var foredragsholdere til dette vellykkede seminar, der var fuldt
booket med 80 deltagere. Vi glæder os til at udvide kapaciteten til næste år.
Årets FYP-pris gik velfortjent til Johannes Krogh, der er 1. reservelæge på Psykiatrisk Center Glostrup.
Tak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syd og Region Nord, der
støttede deltagelse af ca. 20 medicinstuderende og KBU-læger – møder som
dette er en fantastisk mulighed for at skabe netværk på tværs af anciennitet, og
dermed øge rekrutteringen til faget.
Uddannelse af psykiatere er selvsagt centralt for FYP, og også i år har der været
meget fokus på dette. Psykiatri er langt hen ad vejen et mesterlærefag, og derfor
er vi meget begejstret for den direkte, struktureret supervision, som er et krav i
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målbeskrivelsen fra 2016, med en hyppighed svarende til ca. hver tredje uge. Vi
oplever dog, at den daglige produktion og ressourcemangel hyppigt skubber
uddannelse til side, eller at andre faggrupper prioriteres højere med hensyn til
kontinuitet på afdelingen, undervisning og supervision.
For at sikre mulighed for en god uddannelse af psykiatere, er det nødvendigt at
øge mængden af uddannelseslæger. Derfor bruger FYP i tiltagende omfang
kræfter på at hjælpe med rekruttering af studerende til specialet. Vi arbejder på
at få et tættere samarbejde med de studenterorganisationerne, og har i efteråret
startet med at samarbejdet med Yngre Læger om rekruttering til specialet.
Sammen med DPS deltager vi også i arbejdet om at forsøge at definere psykiaterens profil, et arbejde der forhåbentlig vil klargøre, hvorfor psykiateren nødvendigvis må have en central rolle i psykiatrien.
Rasmus Handest
Formand for Foreningen af Yngre Psykiatere

11. Studenterorganisationer
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM)
I kølvandet på PSM-Aarhus´ nye profil med bl.a. et nyt logo har dette års bestyrelse forsøgt at arbejde videre med, hvem vi er og hvad vi kan tilbyde vores
medstuderende. For medicinstuderende er hverdagen rigeligt presset, og vi leder
fortsat efter det blikfang, som skal skille os ud fra de andre studenterforeninger vores “akuthelikopter og blå blink”. I det forgangne år er vores nye profil bl.a.
udbygget med en næsten færdig hjemmeside.
Med bevidstheden om, at den bachelorstuderende er begravet i bøger og den
kandidatstuderende er i klinik, tog vi beslutningen om at droppe vores årlige psykiatri-symposium, da det ikke længere var realistisk, at 40 studerende skulle tage
en hel dag ud af skemaet til dette. I stedet har vi haft en lang række aftenarrangementer. I starten af semestrene havde vi infoaften med ambassadør fra “En Af
Os”, som indlevende fortæller deres personlige psykiatriske historie og giver et
indblik i patientens side af situationen. Som noget nyt havde tutorerne på medicinstudiet arrangeret et “Russymposium”, hvor vi fik 25 min. til at snakke med de
nye medicinstuderende. Med den opsigtsvækkende titel “Breivik - gal eller normal?” havde vi et rigtig godt møde med en masse nye studerende både i januar
og august.
Vi har afholdt to arrangementer i samarbejde med andre studenterforeninger.
Med SAMS (Studerendes Almene Medicinske Selskab) lavede vi “Indvandrermedicinsk Symposium” med PTSD, angst og kommunikation på tapetet, og med
SMS

(Selskab

for

Medicinsk

Studenterforskning)

havde

vi

et

ADHD-

forskningssymposium med bl.a. Per Hove som oplægsholder.
Den 14. november har vi generalforsamling, men inden den gamle bestyrelse går
af, holder vi “Kommunikation i Børnehøjde” i samarbejde med PISA (pædiatrisk
studenterorganisation).
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Udover det arbejde, vi laver for vores medstuderende, har vi været til Institutforums møde i Skejby, hvor vi har fortalt om rekruttering til psykiatrien fra vores
synspunkt. Derudover har vi været til DPS’ og FYPs årsmøder - bestyrelsesfordele, vi er meget glade for.
På vegne af PSM,
Signe Marie Hauskov Jakobsen, afgående formand &
Cathrine Doris Mentzel-Ernstved, kommende bestyrelsesmedlem
11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O)
2017 har været et succesfuldt år for Psyk-O, og har budt på en række spændende arrangementer, nye tiltag og nyt samarbejde.
Vi har i år forsøgt at ramme bredt med vores foredrag. Vi havde tidligt på året
inviteret professor René Støving til at fortælle om anorexia nervosa og spiseforstyrrelser overordnet. Dernæst havde vi besøg af Niels Bilenberg, professor i Børne- og Ungdomspsykiatri, som fortalte om ADHD og sin forskning indenfor dette.
Endelig havde vi inviteret overlæge Zoltan Barkanyi til at fortælle om et måske
lidt overset emne, nemlig akut psykiatri. Herudover fortalte Zoltan også om sit
arbejde med misbrugsbehandling.
På medicinstudiet i Odense er det et generelt problem for studenterforeningerne
at rekruttere nye aktivmedlemmer, hvorfor vi i Psyk-O har forsøgt nye tiltag i forbindelse hermed. Vi har bl.a. forsøgt at flytte nogle af vores arrangementer til
Campus fremfor OUH for at lokke de nye studerende til. Samtidig har vi gjort os
umage i at deltage i de to årlige Sundhedsmekkaer, der afholdes for de nye studerende. Det har resulteret i, at vi har fået en lille håndfuld nye medlemmer, der
kan være med til at føre foreningen videre som et par af vores medlemmer færdiggør studiet i løbet af 2018.
Flere af vores medlemmer deltog i DPS Årsmøde 2017. Ligeledes deltog nogle af
vores medlemmer i Psykiatrisk Efterårsskole, arrangeret af Region Syddanmark. Vi
er taknemmelige for at have haft muligheden for at deltage i disse og andre arrangementer.
Vi har igen i år tætnet vores samarbejde med Regionen, hvor vi bl.a. har forsøgt
at komme op med job- og forskningsmuligheder, der vil kunne drage de studerende til at skrive prægraduat eller speciale indenfor psykiatri. Vi har forsøgt at
køre en aktiv reklamekampagne på sociale medier med job- og forskningsopslag
fra Regionen henvendt til de studerende, og vi har som psykiatrisk interesseforening stillet os til rådighed til at facilitere kontakten mellem Regionen og interesserede studerende.
Efter nogen radiotavshed, er vi kommet i kontakt med vores søsterforeninger på
initiativ fra Kristin Evensen, formand i PMS København. I 2018 skal vi have genetableret vores årlige hytteture samt øge netværk og samarbejde indbyrdes.
Ligeledes har vi forsøgt at øge samarbejde med de øvrige studenterforeninger
på medicinstudiet.
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For 2018 har vi nye initiativer og arrangementer, der skal øge de studerendes interesse for psykiatri. Samtidig håber vi på større samarbejde med relevante aktører, lige fra øvrige studenterforeninger og søsterforeninger til Regionen.
Til slut vil vi bringe en stor tak til Psykiatrien Region Syddanmark samt en særlig
tak til Lisbeth Esben-Hansen, som altid er støttende, åben og bakker op omkring
de idéer vi præsenterer.
På vegne af foreningen
Augustus Rebar Panawandi Ismaeeli
Formand, Psyk-O
11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS)
PMS har i 2017 igen haft et spændende og begivenhedsrigt år med flere særarrangementer på Panum, hyggelige temamånedsmøder med fremmøde af stadig
flere interesserede medicinstuderende, deltagelse i konferencer og seminarer relevante for vores forening, hjælp til arrangering af Region Hovedstadens sommerskole for sygeplejestuderende – og så blev det også til en opstilling med et
psykiatrihold til en floorballturnering for Panums basisgrupper. Udfaldet af sidstnævnte behøver vi ikke at eksplorere mere i - men sjovt var det!
Temaerne til vores månedsmøder og arrangementer har i år været:
’Etik og psykiatri’ v. Sigrud Uldall,
’Børn og ungdomspsykiatri’ v. Erik Døssing,
’Elektrochok - Hvad ved vi egentlig? ’ v. Martin Balslev.
’Somatikken i psykiatrien’ v. Simon Ploug Gartner Wold.
Vi har igen i år været deltagende i karrieredagen på Panum, SCNPs årsmøde og
FYPs årsseminar, hvilket vi er utroligt glade for at blive inviteret med til. Det er en
fantastisk måde hvorpå vi som studerende kan komme psykiaterlivet lidt nærmere, danne netværk og rekruttere nye psykiatriinteresserede medlemmer til vores
forening. Så tak fordi I igen i år har inviteret os med!
Derudover har vi i PMS haft et møde med FYP, v. Rasmus Handest, for at snakke
om hvordan vi få til et bedre samarbejde med de studerende og de yngre psykiatere.
En stor tak skal desuden lyde til Psykiatrien i Region Sjælland og Region Hovedstaden, som har støttet vores aktiviteter økonomisk. Dette gør det muligt for os
fortsat at afholde vores arrangementer uden deltagergebyr fra de studerende,
hvilket vi er meget glade for.
Vi sætter desuden enormt stor pris på den velvilje PMS fortsat møder, når vi henvender os til de forskellige foreninger og oplægsholdere, og vi glæder os meget
til fremtidige arrangementer!
På vegne af bestyrelsen i PMS,
Kristin Evensen
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12. Danske Psykiatere og Børne/ungdomspsykiateres Organisation (DPBO)
Formål
DPBO' s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser. Vi mener, at det er vigtigt at sikre og vedligeholde
samarbejde og koordination mellem DADL, de videnskabelige selskaber samt
hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis. FAS og FAPS er vores forhandlere
i relation til Danske Regioner.
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktiserende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede
medlemmerne i speciallægepraksis vedrørende overholdelse af overenskomsten,
modernisering, kvalitetsudvikling (e-KVIS) og brug af kliniske vejledninger.
DPBO modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at
DPBO inddrages i godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaftaler og §64 aftaler.
I 2017 har vi især arbejdet med og forholdt os til følgende:
Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri
Vi er godt i gang med 3. år af moderniseringen af overenskomsten for praktiserende psykiatere. Overordnet er der tilfredshed, men der i DPBO stor fokus og
bekymring for de begrænsende muligheder for at behandle "kronikerpatienter" =
"patienter med langvarigt behandlingsbehov". DPBO arbejder på, at få
Regionerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er patienter/mennesker, der ikke er
raske efter 10/20 samtaler, men som ved en professionel, personlig psykiatrisk
kontakt er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau og livskvalitet.
Kvalitativt er det lykkedes at opfylde kravet om at se over 10% flere ny henviste,
dvs. vi ser over 61.000 ny henviste patienter/år. Til sammenligning behandles der
i hospitalspsykiatrien omkring 120.000 unikke patienter i 2016 (benchmarking af
psykiatrien 2016).
Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/ næstformand Dorte
Vestager
Det har været et travlt år. Alligevel har vi ikke i privat praksis kunnet opfylde aftalen med regionerne om en ti procents stigning i antallet af 1. gangs konsultationer.
På hospitaler og sygehuse har jeg også indtryk af, at det går stærkt. Bl.a. har yngre læger under uddannelse til børne- og ungdomspsykiatere kommet med et
opråb i slutningen af februar, da de oplevede kvaliteten i patientarbejdet ruet.
I det videnskabelige selskab har der til gengæld været godt humør ved årsmødet
i marts.
Og i Europæisk sammenhæng var der en meget fin konference i Geneve i juli,
med temaet transition.
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Dækkende både over verden med flygtningen og klimaforandringer, men også
over børns transformation og specialets.
I DPBO hvor hele specialet gerne skal være repræsenteret ved både speciallæger
i privat praksis og hospitalsansatte, så man har det samlede speciale som udgangspunkt, har det knebet med at få sidstnævnte med, hvilket organisationsarbejdet jo så bærer præg af.
Med da automatisk medlemskab ikke længere opnås må opmærksomheden på
organisationen jo nødvendigvis gøres for at fortsat at tiltrække nye speciallæger.
E-Kvis og akkreditering
Status ved udgangen af 2017 er, at alle praksis er blevet akkrediteret.
Aktuelt er der fokus på akkreditering i speciallægepraksis. Der er som led i Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og E- Kvis udarbejdet et sæt akkrediteringsstandarder til brug i speciallægepraksis. Akkrediteringen har til formål at sikre, at speciallægepraksis arbejder systematisk med udviklingen af den organisatoriske, den
patientoplevede og den kliniske kvalitet.
Nyt kan læses på www.ekvis.dk.
DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg
•

FA PS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speciallæger, møder to gange om året.

•

DPS, Dansk Psykiatrisk Selskab, GF.

•

BUPS-dk, Børre- og Ungdomspsykiatriske Selskab, årsmøde.

•

SAPP, Sammenslutning af Praktiserende Psykiatere, to årlige møder.

•

Møder med Praktiserende Børne- og Ungdomspsykiatere to gange årligt.

•

UEMS møder: European Union of Medical Specialist. www.uems.eu.

Samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Selskab
Der holdes årlige formelle møder med begge selskaber og derudover er der løbende kontakt ved behov.
Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere
DPBO anerkender FYP's indsats i rekruttering til de psykiatriske specialer. FYP og
DPBO fortsætter med at søge en udvikling, så uddannelseslæger kan ansættes i
speciallægepraksis som en del af deres kliniske uddannelse i H-stillinger i 6 måneder, hvorved speciallægepraksis kan bidraget til at øge antallet af uddannelsesstillinger, men det er nok ikke realistisk, at der åbnes op for dette de nærmeste år, da Regionerne Ikke er lydhøre omkring ønsket – måske af driftsmæssige
årsager.
Det anbefales også, at H-læger, l-læger og medicinstuderende benytter sig af
mulighed for fokuseret ophold i speciallægepraksis.
UEMS: European Union of Medical Specialists
Jørgen E. Nystrup deltager for psykiatere.
Det Psykiatriske Ankenævn

DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2017-45

DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Henrik Kirchmeier som suppleant i
Det Psykiatriske Ankenævn.
Psykiatrialliancen
DPBO er blevet optaget i Psykiatrialliancen og har deltaget i halvårsmødet.
SAK kurser
DPBO anbefaler medlemmer af benytte sig af SAK kurser (praktiserende speciallægers administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2018.
Tilmelding via www.læger.dk under kurser. Alle ny nedsatte praktiserende psykiatere får et tilbud fra FAPS om gratis at deltage i SAK 1 kursus. Hvis man overvejer
at købe praksis, er der også kursus om praksiskøb.
Sundhedsplatformen
Psykiatrien i Region Hovedstaden blev i år ramt af Sundhedsplatformen. De tilbagemeldinger der er tilgået DPBO er, at hospitalspsykiatrien ikke oplever det som
et gode, hvilket også afspejler sig i, at der er en voldsomt stigende interesse for
at købe praksis. Fra sidst i november er det også gået ud over Region Sjælland.
Herfra har DPBO endnu ikke modtaget tilbagemeldinger.
Man ville komme langt i patientbehandling, patienttilfredshed samt med henblik
på at have tilfredse og engagerede medarbejdere, hvis man lod læger lave lægearbejde.
Generalforsamling
DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 7. maj 2017. Der
blev valgt nye bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode.
Næste generalforsamling afholdes søndag den 6. maj 2018 på Hotel Hesselet i
Nyborg. Indkaldelsen udsendes pr. e-mail og på hjemmesiden.
Bestyrelsen består af
For psykiatri:
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand).
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand).
Overlæge og deltidspraktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer).
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede.
Praktiserende speciallæge Armando Baez Ramos.
Praktiserende speciallæge Benny Frank Hansen.
Overlæge Jannik Bjerrum.
For børne- og ungdomspsykiatri:
Praktiserende speciallæge Dorte Vestager (næstformand).
Observatører:
Fra FAPS: formand, praktiserende speciallæge Kirsten IIkjær.
Fra FYP: bestyrelsesmedlem, Ida Maria Overgaard Ingeholm.
Fra DIS: praktiserende speciallæge Tove Mathiasen.
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13. Love for Dansk Psykiatrisk Selskab
§ 1 Navn
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS).
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS).
§ 2 Formål
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets
opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk
behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri.
§ 3 Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger.
Stk. 2
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse.
Stk. 3
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer
fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk. 4
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets
bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september.
Stk. 5
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets
love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion,
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf.
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent.
§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand.
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Stk. 2
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperioden på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand.
Stk. 3
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand
indregnes ikke heri.
Stk. 4
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i
baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.
§6
Stk. 1
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand samt sekretær og kasserer.
Stk. 2
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden
som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald
hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde.
Stk. 4
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående
skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse.
§ 7 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål.
Stk. 2
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned.
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig
selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder
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formand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på
generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan
fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den
ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter
for generalforsamlingen.
Stk. 3
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3
uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde
den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen, herunder formand.
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med
mindst 3 og højest 8 ugers varsel.
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.
Stk. 4
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/formanden.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
8) Eventuelt.
Stk. 5
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på dagsordenen.
Stk. 6
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre
andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt,
hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes
ved fuldmagt.
Listeopstilling kan ikke finde sted.
Stk. 7
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Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet.
Stk. 8.
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden
og denne vedtages af 2/2 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer afgår den samlede bestyrelse i løbet af 3 mdr. fra generalforsamlingen at regne.
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden mhp. valg af ny bestyrelse.
§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af
selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er
medlemmer af Foreningen af Yngre Læger.
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i
fællesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark.
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på
Fraktionen af Yngre Psykiateres generalforsamling.
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele
dette skriftligt til selskabets bestyrelse.
§ 9 Interessegrupper
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i
faglige interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab - eventuelt tillige under
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark - og derved bidrage til at give
bredde til selskabets aktiviteter.
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne.
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet.
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper.
§9B
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at
selskabet lever op til relevante faglige standarder.
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede
selskaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS
vegne.
§ 10 Udvalg
Stk. 1
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Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes
ad hoc.
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed
for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6
år.
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for
udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræsenteret i selskabets udvalg.
Stk. 2
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter.
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS
Stk. 1
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til
varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer og selskaber m.m.
Stk. 2
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende
regler:
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater.
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psykiatri.
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor –
kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger.
§ 12 Regnskab og formue
Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt
kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende funktionstid på 6 år.
§ 13 Tegning og hæftelse
Stk. 1
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
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Stk. 2
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.
§ 14 Urafstemninger
10 % af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser
på en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen
skal sendes til urafstemning.
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse
blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv
orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget.
§ 15 Lovændringer
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at
mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor
lovændringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.
§ 16 Opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter,
at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer
på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af
selskabet.
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk
forskning.
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005.
Cirkulære med relation til ovenstående love
1.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at formanden som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet i bestyrelsen.
Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsemner, men
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blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mellem bestyrelsespladser og formandspost kan sikres.
2.
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling,
overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af
betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige
nævnte kriterier.
3.
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved
generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.
4.
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør
det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske repræsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afdelinger.
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg.
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