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Dansk Psykiatrisk Selskab 
 
1. Formandens Beretning 
 
1.1 DPS’ struktur    
Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger 
under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor 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. Lovene 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. 1. januar 2013 
Ordinære medlemmer: 948 
Æresmedlemmer:  4 
Korresponderende medlemmer:  16 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:  145 
Udlandsarbejdende medlemmer:  6 
I alt: 1119 
       
Antal medlemmer Mænd Kvinder  I alt 
YL  118 195 313 
FAS  353 317 670 
PLO  2 1 3 
 
Medlemmer afgået ved døden i år 2012: 
Poul Jakobsen 
Gert Halaburt 
Jørgen Heshe 
Dorte Brockmeyer Poulsen 
Bjarne Mejer Nielsen 
Fini Schulsinger 
Jørgen Achton Nielsen 
Peter Morten K. Nicolaisen 
 
Æret være deres minde 
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1.3 Medlemsmøder    
Medlemsmøde nr. 619. Årsmøde og generalforsamling 2012 på Hotel Nyborg 
Strand 15.-17.3.2012. Der var 290 tilmeldt mødet. Som det har været 
tradition i en årrække, deltog også en gruppe medicinstuderende med særlig 
interesse for psykiatri. 
Protokollat af generalforsamlingen d. 16.3.2012 er indsat efter formandens 
beretning. 
 
Medlemsmøde nr. 620. Ekstraordinær generalforsamling, Psykiatrisk Center 
København, Rigshospitalet 30.4.2012. Den ekstraordinære generalforsamling 
vedtog følgende supplement til vedtægterne: 
 
”§9 b 
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”. 
 
Følgende to selskaber er i 2012 blevet associerede selskaber til DPS: 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri 
 
1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2013 
Jeanett Bauer (formand), valgt 2007/formand 2011 
Thomas Middelboe (næstformand), valgt 2010, næstformand 2011 
Sonja Rasmussen (sekretær), valgt 2010 
Bodil Andersen, kasserer, valgt 2007 
Pia Glyngdal, valgt 2010 
Eva Berthou, valgt 2011 
Erik Roj, valgt 2011 
Poul-Erik Carlsen, valgt 2011 
Henrik Nørbak, suppleant, valgt 2012 
 
1.5 Bestyrelsens arbejde 2012  
 
1.5.1 Bestyrelsesmøder   
Bestyrelsen har i 2012 holdt bestyrelsesmøder d. 30.1, 27.2, 17.3. 
(konstituerende møde for ny bestyrelse), 30.4., 29.5., 25.6., 3.-4.9., 24.9., 
29.10., og 26.11. Til møderne i september og oktober var der endvidere møde 
med hhv. fagets professorer og patient- og pårørendeforeninger.  
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Mødet i september var det årlige internatmøde, hvor bestyrelsen i år bl.a. 
diskuterede og koordinerede arbejdet i regeringens psykiatriudvalg. I den 
anledning havde vi inviteret formanden for BUP, Jan Jørgensen, samt DPS 
repræsentant i arbejdsgruppe 2, Mette Brandt-Christensen, til en del af mødet. 
 
1.5.2 Regeringens psykiatriudvalg  
DPS har ikke selvstændigt fået plads i regeringens psykiatriudvalg, der 
begyndte sit arbejde i sommeren 2012. Lægevidenskabelige Selskaber har 
derimod fået en plads, og de har udpeget DPS´ formand. Derudover har DPS 
fået en plads i de to arbejdsgrupper, udvalget foreløbig har nedsat: 1)Struktur, 
kapacitet og sammenhæng og 2) Udvikling i diagnoser og behandling. Til disse 
to arbejdsgrupper har DPS udpeget hhv. Thomas Middelboe og Mette Brandt-
Christensen.  
Regeringens psykiatriudvalg har holdt 5 møder i 2012 og et offentligt 
debatmøde, hvor en lang række aktører og interesseorganisationer var 
inviteret. Arbejdet i udvalget intensiveres i første halvår af 2013, med henblik 
på at aflevere en samlet rapport medio 2013. Udvalgets sammensætning og 
kommissorium kan ses på www.dpsnet.dk under fagligt/regeringens 
psykiatriudvalg. 
 
1.5.3 Psykiatriordførermøde og møde med sundhedsudvalg 
I 2011 holdt formand og næstformand systematisk individuelle møder med alle 
partiers psykiatriordfører. Det har været gentaget i foråret 2012, da indtrykket 
sidste år var, at der er stort behov for denne mulighed for at give fagligt input 
til politikerne, der også får input fra mange andre aktører. Det er ikke mindst 
vigtigt, når psykiatrien som i år har været gennem en turbulent tid og har 
været udsat for megen kritik. Derudover har formand og næstformand haft 
foretræde for sundhedsudvalget og har bl.a. præsenteret en række af 
selskabets ønsker for udfaldet af det igangværende arbejde i regeringens 
psykiatriudvalg. 
 
1.5.4 Lægeforeningens psykiatriudvalg 
Lægeforeningen har i en periode valgt at gøre en særlig indsats for psykiatrien. 
I 2009 etablerede Lægeforeningen et psykiatriudvalg, hvis arbejde er fortsat i 
2012. Udvalget har holdt 6 møder i 2012 og DPS har arbejdet tæt sammen 
med udvalget i forbindelse med arbejdet i regeringens psykiatriudvalg i 2012. 
Lægeforeningens psykiatriudvalg består januar 2013 af: 
 
Niels Siebuhr (Lægeforeningen) 
Poul-Erik Carlsen (DPBO) 
Jeanett Bauer (DPS) 
Thomas Middelboe (DPS, suppleant) 
Peter W. Jepsen 
Poul Videbech 
Jan Jørgensen (BUP) 
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Allan Hvolby (BUP, suppleant) 
Eva Christiansen (DPBO, suppleant) 
Anna Birthe Holmehøj Bach (suppleant) 
Jette Dam-Hansen (praktiserende læge) 
Marianne Rex Sørensen (Lægeforeningen) 
Peter Konow (Lægeforeningen) 
Lin Thi Thury Duong (YL) 
Mogens Hüttel (FAS) (afgår, nyt medlem indkaldt) 
Henrik Nordentoft (DSAM) 
Frank Bang Nissen (suppleant) 
 
1.5.5 Oversigt over andre møder/konferencer i 2012 
DPS har i årets løb deltaget i/ været repræsenteret ved en lang række andre 
møder og konferencer, heriblandt: 
Region H, orientering og høring om pakkeforløb 
Etisk råds konference om magt og afmagt i psykiatrien 
ODA: fællesmøde om status på shared-care implementering i regionerne 
LAP´s møde om ”død i psykiatrien” 
Dansk Selskab for Addiktiv Medicin: Hvem skal have ansvaret for stof- og 
alkoholbehandlingen? 
Møde om Mændenes sundhedsuge 2013 (m. bl.a. Psykologforeningen). 
Psykiatrifondens stand på Folkemødet på Bornholm 
Sundhedsstyrelsen: Opfølgning på rapport om medicinering på bosteder 
Sundhedsstyrelsen: Møde om brugerinddragelse 
Møde med Danske Fysioterapeuter 
Møde om tvang, Rådet for Socialt Udsatte 
Årsmøde for LPD - Landsforeningen for patientrådgivere og bistandsværger i 
Danmark 
 
1.5.6 Psykiatrisk ”Summer School” 
DPS holdt i august for 4. år i træk psykiatrisk summerschool for 
lægestuderende og nyuddannede læger. Ledere af summerschool har i år 
været Marianne Kastrup og Jeanett Bauer. Der var stor søgning og vi havde 25 
deltagere, der gav meget fine evalueringer. 
Bestyrelsen søgte sidste år Lundbeckfonden om yderligere bevilling til at 
fortsætte summerschoolen, der har stort rekrutteringspotentiale. Meget 
glædeligt har fonden tildelt DPS yderligere 500.000 kr. med henblik på at 
fortsætte summerschoolen de kommende år. 
 
1.5.7 Høringssvar 
DPS har i 2012 givet høringssvar på: 
Sundhedsstyrelsen: De pårørendes møde med sundhedsvæsnet 
Ny vejledning om registrering af tvangsanvendelse (udarbejdet af 
Interessegruppe for Retspsykiatri) 
DSAM: Den ældre medicinske patient 
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Sundhedsstyrelsen: Revision af tilskud til antiepileptika 
Region Hovedstaden: ”Anbefalinger fra ekspertgruppen til kvalitetssikring af 
antipsykotisk behandling i Region Hovedstadens Psykiatri” 
Danske Regioner: Initiativer til understøttelse af den diagnostiske udredning. 
LVS: Status og perspektivering af speciallægeuddannelsen (udarbejdet af VUU) 
Sundhedsstyrelsen: Målepunkter for stofmisbrugsbehandling 
 
1.5.8 Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger 
Bestyrelsen har d. 29.10.12 holdt det årlige møde med patient- og 
pårørendeorganisationerne, der i år blev holdt i Odense. De sidste to år har vi 
udvidet møderne, og der har været fint fremmøde fra en lang række 
organisationer. Derudover har vi i 2012 haft løbende samarbejde med flere 
organisationer. Konkret er repræsentanter fra bestyrelsen ved at udarbejde en 
folder om tavshedspligt i samarbejde med Bedre Psykiatri samt en 
informationsfolder om borderlinespersonlighedsforstyrrelser i samarbejde med 
SIND. 
 
1.5.9 Udpegninger fra DPS i 2012 
Poul Videbech og Randi Luggin: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for 
henvisning til psykolog ved depression og angst. 
Thomas Middelboe og Mette Brandt-Christensen: Arbejdsgrupper under 
Regeringens psykiatriudvalg. 
Annette Lolk og Eva Berthou: Referenceprogram for demens (hhv. 
skrivegruppe og referencegruppe) 
Jeanett Bauer: Sundhedsstyrelsens rådgivende udvalg for specialeplanlægning 
Anders Fink-Jensen: RADS, antipsykotikavejledning 
Rie Mikkelsen, Kirsten Gøtzche og Inge-Merete Terp: Abortankenævnet 
Lars Martin Nielsen: Socialstyrelsen og Deloitte: Integreret indsats for 
sindslidende med misbrug 
Mette Brandt-Christensen: Nationalt gennembrudsprojekt til nedbringelse af 
tvang 2012-2015 
Birte Glenthøj, John Theilman, Eva Berthou: Revision af Sundhedsstyrelsens 
vejledning om antipsykotikabehandling 
Erik Roj og Klaus Martiny: Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om 
behandling med antidepressiva 
Jannie Nørnberg og Bjarne Lund Christensen: Styregruppe for Dansk 
Depressions Database 
 
Desuden har bestyrelsen løbende udpeget sagkyndige til patientombuddet 
 
1.5.10 Forfattere og referenter for Medicin.dk  
Forfattere: 
Anders Fink-Jensen  
Lars Kessing 
Finn Zierau 
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Raben Rosenberg  
Poul Videbech  
 
Referenter: 
Anders Fink-Jensen  
Elisabeth Tehrani   
Henrik Lublin  
Kjeld Andersen 
Peter W. Jepsen  
Poul Erik Buchholtz Hansen  
Torben Arngrim  
Annette Lolk 
 
1.5.11 DPSnet og informationsstrategi 
Vores hjemmeside har kørt upåklageligt, siden vores internetudbyder 
etablerede en ny platform. Da vores webmaster ikke altid har kunnet få helt så 
detaljeret hjælp som ønskeligt, har vi imidlertid i slutningen af året besluttet at 
skifte udbyder til Idefa-gruppen. 
 
Der arbejdes stadig på at holde dpsnet mere aktiv og informativ. For eksempel 
har bestyrelsen fastholdt bloggen, der giver kort information fra 
bestyrelsesmøderne, vi lægger jævnligt forskellige nyheder på siden og 
presseklip holdes også meget opdateret. Forskningsudvalget har fortsat deres 
initiativ med ”månedens artikel”. 
 
Hjemmesiden er velbesøgt. Vi havde f.eks. 4234 besøg i december (til 20.12), 
heraf 2352 unikke besøgende. 
 
Herudover har bestyrelsen i år fastholdt den nye linje med hyppigere 
information til medlemmerne, der til gengæld nu foregår elektronisk, så det 
kun er årsberetning og dagsorden til generalforsamling, der udsendes pr. post.  
 
Vi etablerede i 2011 et elektronisk nyhedsbrev til interessenter, 
samarbejdspartnere, politikere og journalister, der ønsker at følge selskabets 
arbejde. Nyhedsbrevet har i 2012 vist sig at være en effektiv platform, der har 
styrket samspillet med pressen. Det er også med til at sikre, at vi kommer til 
orde ifm. politiske initiativer, ligesom det er med til at styrke samspillet med 
aktører som fx Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, 
Kommunernes Landsforening og patient- og pårørendeorganisationerne. 
Nyhedsbrevet havde i december 1082 abonnenter – mod 928 ved årets 
begyndelse. 
 
1.5.12 Presse 
DPS fik, via ansættelse af pressemedarbejder, i 2011 etableret et godt samspil 
med en række journalister, der i dag kender vore synspunkter og de 
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rammebetingelser og udfordringer, som danske psykiatere arbejder under. 
Herunder ikke mindst nøgletallene for dansk psykiatri. Et væsentligt værktøj i 
pressearbejdet er DPS’ Hvidbog 2012-2020, der sendes til alle journalister, der 
kontakter os.  
 
Der er i pressen en større interesse og lydhørhed for vore synspunkter. DPS’ 
formand og næstformand bliver mange gange om ugen kontaktet af 
journalister, der vil have en kommentar, før de skriver deres historie. Dette 
har gjort det (en anelse) lettere at præge dagsordenen, og har bidraget til 
(lidt) mere nuancerede og lødige beskrivelser af forholdene i dansk psykiatri. 
Desværre har den meget negative omtale af ”overmedicinering” i psykiatrien 
trukket i den modsatte retning. 
 
Vi har i 2012 skrevet en række debatindlæg om spørgsmål, der er centrale for 
DPS – både til de landsdækkende aviser og til medier som fx Dagens Medicin, 
Ugeskriftet og internetportalen Altinget, der især læses af embedsmænd i 
ministerier og styrelser samt af politikerne på Christiansborg. Emnerne 
spænder vidt – fra ytringsfrihed til frikommuner.   
 
I foråret var vi med i Altingets debatpanel Social og Forebyggelse, og i 
efteråret i panelet om Sundhed. Begge er gode vinduer, der har gjort det 
muligt at sætte fokus på særlige emner, som vi især ønsker at gøre politikerne 
opmærksom på. Titlerne på indlæg på Sundhed i efteråret var: 
”Er der (også) en læge til stede” (om implementering af de kommende 
specialpsykologer) 
”Tvang i psykiatrien – en belastende forpligtelse” 
”Behandling af misbrug – psykiatrien har kompetencerne” 
 
Indlæggene kan læses på www.dpsnet.dk under presseklip. 
 
1.5.13 Psykiatrifonden 
DPS har en fast plads i Psykiatrifondens bestyrelse og er repræsenteret ved 
deres møder. DPS var repræsenteret ved Psykiatrifondens stand på 
Folkemødet på Bornholm. 
 
1.5.14 Antistigmatiseringskampagnen ”En af os” 
Næstformand Thomas Middelboe har i 2012 fortsat været repræsentant i 
følgegruppen og har bidraget med indlæg på kampagnens hjemmeside. 
 
1.5.15 Tænketanken og psykiatritinget 
D. 4.12.12 holdt DPS med Psykiatrifonden og Dagens Medicin 
”løsningskonference”, som opfølgning på Tænketanken i 2011, hvor 10 
barrierer for god psykiatrisk behandling blev udpeget. Konferencen var meget 
velbesøgt og mange aktører repræsenteret. De 10 udpegede løsninger kan ses 
på www.dpsnet.dk under fagligt/tænketank. 
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1.5.16 Internationalt 
DPS blev i 2012 medlem af European Psychiatric Association som nationalt 
selskab. Der kan læses mere om EPA på www.dpsnet.dk under 
DPS/internationalt. 
 
Formanden deltog i Nordisk Kongres 2012 i Tromsø. Deltagerantallet her var 
lavere end vanligt ved de nordiske kongresser, hvilket der formentlig har 
været mange årsager til, heriblandt beliggenheden. Danmark fik overrakt det 
traditionsrige træ-sværd som symbol på, at næste kongres i 2015 har 
Danmark som værtsland og dermed DPS som arrangør. Bestyrelsen har startet 
de indledende øvelser med at få arrangeret kongressen, og har bl.a. truffet 
aftale med professionelle kongres-arrangører. 
 
Formand og næstformand deltog sammen på Nordisk Komites møde i 
Stockholm i november, det første møde efter, at samtlige baltiske lande er 
blevet optaget i Nordisk Komite. 
 
1.5.17 Nationale kliniske retningslinjer 
DPS har i 2012 fortsat arbejdet med nationale kliniske retningslinjer. Udvalget 
for retningslinjer til udredning og behandling af ADHD hos voksne forventes at 
præsentere deres udkast i starten af 2013. 
 
Udvalgets sammensætning: 
Torsten Bjørn Jakobsen (formand) 
Flemming Tived 
Henrik Nørbak (sekretærfunktion) 
Marianne Geoffroy 
Martin Balslev Jørgensen 
Mogens Brødsgaard 
Pia Bohn Christiansen 
Søren Dalsgaard 
Thomas Toft 
Torben Arngrim 
Torsten Warrer 
 
Efter at DPS nedsatte dette monofaglige udvalg, har Sundhedsstyrelsen 
udpeget ADHD som et af de første områder, hvor man ønsker at udarbejde 
nationale retningslinjer. DPS´ udvalg og arbejde indgår i Sundhedsstyrelsens, 
der både omhandler børn og voksne samt inddrager tværfaglige og 
tværsektorielle aspekter. 
 
I sommeren 2012 etableredes endnu et udvalg, der udarbejder retningslinjer 
for psykofarmakologisk behandling af gravide og ammende. 
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Udvalgets sammensætning: 
Erik Roj Larsen, formand 
Poul Videbech 
Hans Eyvind Dahl Knudsen 
Rie Lambæk Mikkelsen 
René Ernst Nielsen, (cand.med. ph.d. studerende) 
Vibeke Johansen, (speciallæge i gynækologi og obstetrik) 
Per Damkier, (speciallæge i klinisk farmakologi, ph.d.) 
Jesper Fenger Grøn, (speciallæge i pædiatri, udpeget af Dansk Pædiatrisk 
Selskab 
Lars Henning Pedersen, (udpeget af Dansk Selskab for Gynækologi og 
Obstetrik) 
Lykke Skaarup, (stud.med., sekretær) 
 
I slutningen af 2012 er opslået udvalgsposter til et udvalg, der skal udarbejde 
retningslinjer for behandling af agitation. Disse retningslinjer skal dog afvente, 
af RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin) har færdiggjort 
retningslinjer for antipsykokabehandling af patienter med skizofreni-lidelser for 
at sikre overensstemmelse. 
Udvalg kan ses på www.dpsnet.dk under fagligt/guidelines. 
 
1.5.18 CPD-online 
Som generalforsamlingen 2012 gav grønt lys for, har bestyrelsen i 2012 
investeret i adgang til Royal Colleges elektroniske efteruddannelsesprogram. 
Trods diverse påmindelser er der desværre mange, der ikke har gjort brug af 
tilbuddet, der efter bestyrelsens opfattelse er en rigtig god mulighed for 
efteruddannelse. Det vil også kunne fungere fint i større uddannelsesfora i 
afdelingerne, hvor man f.eks. gruppevis kan gå de forskelle e-
learningsmoduler igennem. Vi har fået mulighed for at købe adgang for et år af 
gangen til en særdeles favorabel pris sammenlignet med, hvad de engelske 
psykiatere betaler, og det er bestyrelsens opfattelse, at vi bør købe adgang i 
endnu et år, før vi tager stilling til, om ordningen skal fortsætte, da det 
tilsyneladende tager sin tid, før medlemmerne får øje på det. 
 
Og så igen i år: TAK! 
Tak til de mange medlemmer, der stiller tid og energi til rådighed for alskens 
udvalg og samarbejder, på DPS´ vegne. 
 
Særligt tak til vores professorer – hvoraf mange har været særdeles 
hjælpsomme og stillet sig til rådighed med råd og hjælp i mange 
sammenhænge. 
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Og naturligvis særlig tak til bestyrelsesmedlemmerne for ihærdigt, 
eftertænksomt og uforfærdet arbejde! 
 
 
2. Årsmøde 2012  
 
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling 
 
Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 16.3.2012 på 
Hotel Nyborg Strand. 
 
Valg af dirigent 
Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent Mette Brandt-
Christensen, som blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt. 
  
Formandens beretning 
Formanden fremdrog de vigtigste punkter fra den skriftlige beretning: 
Selskabet har 1095 medlemmer, heraf ¾ speciallæger. Bestyrelsen har holdt 
10 møder i 2011, hvoraf det ene for 4. år i træk blev holdt som internat. Det 
årlige internatmøde blev etableret med henblik på at få mulighed for at drøfte 
og planlægge mere indgående, idet bestyrelsesmøderne er travle og præget af 
sagsbehandling og fastlagte temaer.  
Der har været lagt kræfter i informationsstrategier i 2011, såvel internt som 
eksterne. Medlemsbreve er blevet elektroniske og kan dermed sendes 
hyppigere, hjemmesiden rummer mange nyheder, presseklip samt 
bestyrelsens blog med information fra bestyrelsesmøderne og det eksterne 
nyhedsbrev er genoplivet og har mange abonnenter. Selskabets 
pressemedarbejder, Birgitte Ehrhardt, der blev ansat ultimo 2010 har hjulpet 
med at lægge en mere offensiv pressestrategi. 
Bestyrelsen har ønsket at iværksætte arbejde med nationale kliniske 
retningslinjer. Det første udvalg er nedsat. 
DPS har i 2011 fortsat det tætte og gode samarbejde med lægeforeningen, der 
fortsat prioriterer psykiatrien højt. 
Der har i årets løb været møder med psykiatriordførere for alle partier – disse 
vil blive fulgt op i 2012. 
Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger er søgt intensiveret på 
forskellig vis. 
DPS har samarbejdet med Psykiatrifonden og Dagens Medicin om en 
psykiatrisk Tænketank, hvor barrierer for bedre behandling er udpeget. I det 
kommende år vil en ”løsningskonference” blive afholdt. 
Mange ressourcer er gået med revision af selskabets hvidbog. Den reviderede 
udgave blev udgivet i december 2011. 
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Formanden kommenterede den intense pressedebat, der fulgte i kølvandet på 
hvidbogen, med fokus på en af bogens 45 anbefalinger, nemlig flere 
sengepladser. 
De mange aktive medlemmer, bestyrelsen og hvidbogsudvalget blev takket for 
stor indsats. 
 
Debat af formandens beretning: 
Den efterfølgende timelange debat havde sit primære fokus i de indlæg, der de 
forudgående uger havde været i dagspressen, mht. om psykiatrien (også) 
havde behov for flere senge, eller om der blot var behov for at fokusere på en 
styrkelse af den ambulante behandling.   
Langt de fleste klinikere gav udtryk for frustration over, at de oplevede, at 
patienter blev udskrevet alt for hurtigt. Der blev fremdraget eksempler fra 
udskrivelser med uændrede Hamiltonscores, psykotiske patienter, der blev 
udskrevet efter kun et par dage, inden de var færdigbehandlede, 
tvangsudskrivelser og et par praktiserende psykiatere oplyste, at de kun 
forventede at kunne indlægge patienter, hvis det drejede sig om 
tvangsindlæggelse på farekriterium. Der var kritik af, at observationsperioden 
var for kort, inden man iværksatte behandling, og at for meget arbejdstid gik 
med at vurdere, hvilke patienter, der skulle udskrives netop den dag. Det blev 
påpeget, at der også manglede senge i provinsen. Fra retspsykiatrien, OP-
teams og behandlere af patienter med dobbeltdiagnose var holdningen klar: 
Selv om patienter følges tæt, selv om de er velmedicinerede, selv om de bor 
på institution, vil der hele tiden være 5 – 25 % indlagt. Formanden mindede 
om Royal College anbefalinger og standarder for intensive afdelinger. Hun 
påpegede, at vi også er bagud i forhold til Norge og den norske psykiatriplan. 
Det blev nævnt, at alle måske ikke mærkede presset i hverdagen, fordi der var 
dannet adskillige behandlingsnicher. 
  
Andre udtrykte at man ved at følge de ambulante patienter tættere ville kunne 
spare sengepladser. Man kunne arbejde med accelererede patientforløb og det 
blev konstateret, at man med den øgede ambulante indsats nu nåede ud til 
flere patienter. Det blev nævnt, at man ved at indsnævre kerneydelserne til 
ren psykiatrisk behandling ville få frigjort ressourcer og at der samtidig med, 
at den ambulante psykiatri burde udbygges, var behov for konvertering af 
åbne senge til intensive  
Peter Kramp påpegede da, at der også var behov for flere åbne senge, idet 
undersøgelser har vist, at retspsykiatriske patienter, der har haft en 
indlæggelse på 2-3 år, efterfølgende har mindre behov for indlæggelse og de 
begår mindre og færre kriminelle handlinger end andre retpsykiatriske 
patienter, der er indlagt kortere tid.  
Det blev fra flere anført, at det overvejende var administratorerne, der ikke 
mente, at der var problemer med sengeantallet, og det blev nævnt, at der 
kunne være et tillidsproblem, hvis lederne ikke lyttede efter klinikerne. Som 
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eneste tilstedeværende psykiatridirektør anførte Peter Treufeldt, at man tog 
klinikernes nødråb alvorligt, men at det ambulante ville kunne klare det meste.  
Merete Nordentoft anførte, at man måske ikke var så uenige. Hun havde 
reageret på de 10-15 % ekstra senge (500 mio - 1 mia kr.), da det var en for 
kontant og unuanceret udmelding.  Kristen Kistrup ville også gerne have haft, 
at udmeldingen fra bestyrelsen havde været mere nuanceret. Jeanett Bauer 
replicerede, at hvidbogen er nuanceret, den forholder sig til meget andet end 
sengepladser, og anbefalingerne om disse er kun en ud af 45. Udmeldinger i 
andre sammenhænge i årets løb, f.eks. til politiske ordførere har på ingen 
måde heller være ensidige. 
Flere anførte, at debatten fra begge sider burde have været præget af både og 
- ikke enten eller.  Det ville have været ideelt, at der var mere enighed udadtil. 
”Denne debat er ikke mulig at have i medierne”. ”Pressen skal have simple 
budskaber, ellers står feltet dårligt.”  
I løbet af diskussionen udtrykte flere spontant enighed med anbefalingerne i 
Hvidbogen mht en egentlig National Psykiatriplan. Ligeledes blev tanken om 
integrated care fremhævet. 
 
Endelig var der forslag om at iværksætte en undersøgelse af, hvor lang tid 
medlemmerne bruger på klinik og administration. Her kunne hentes noget 
arbejdstid. Der blev udtrykt bekymring for, at de yngre læger ikke fik lært nok 
grundet patienternes korte indlæggelser. Der blev sagt tak til Jeanett Bauer og 
bestyrelsen for, at uligheden mellem somatik og psykiatri er kommet i 
offentligheden.  
 
Orientering fra FYP 
Årsberetning blev læst op af FYP´s nye formand René Sjælland. 
 
I årsberetningen fremhævedes det årlige seminar. Det var i 2011 bygget op 
omkring begrebet ”Kvalitet i psykiatrien”. Der var indlæg fra Lars Søndergaard, 
Torsten Warrer og Poul Videbech. 
 
Der er indenfor FYP i årets løb sket en ny konstituering i de forskellige 
bestyrelses – og tillidsposter. Her skal kun nævnes, at den tidligere formand 
Katinka Moltke er ophørt, da hun i foråret 2011 tiltrådte en stilling som 
overlæge.  
Det anføres, at FYP´s Facebook-side holdes opdateret og at man glædes over, 
at Facebook-gruppen løbende får nye medlemmer. Det nævnes, at FYP igen i 
år har været repræsenteret internationalt i bl.a. European Federation of 
Psychiatric Trainees.  EFPT-Danmark har arbejdet aktivt med at skabe et 
udvekslings program af 2 ugers varighed, som skal fremme social, kulturel og 
faglig forståelse for psykiatri internationalt. Som det ser ud nu, er projektet 
selvfinansieret, men på længere sigt håber EFPT at kunne søge midler til at 
sende flere af sted.  
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Ligeledes har der været FYP-deltagelse i den tænketank, som DPS sammen 
med Psykiatrifonden og Dagens medicin havde nedsat med henblik på at 
udpege de vigtigste forhindringer i forhold til at skabe bedre 
behandlingsmuligheder i psykiatrien. 
 
Årsberetningen i sin helhed kan læses på DPSnet. 
 
 
 
Rejse- og uddannelsesfond 
Orientering fra kasserer Bodil Andersen: For at videreføre rejse- og 
uddannelsesfonden blev det foreslået at overføre 100.000 kroner fra 
egenkapitalen til Rejse- og Uddannelsesfonden. Dette blev vedtaget med 
akklamation. 
Spørgsmålet om også studenter kan søge denne fond blev rejst. Der var 
argumenter for dette, men forslaget blev ikke vedtaget, da DPS dels betaler 
for at have studenter med på årsmødet, dels kan der søges scholarstipendier – 
bl.a. gennem Lundbæk.  
 
EPA-medlemsskab 
Bestyrelsen foreslår, at DPS melder sig ind i EPA, idet man nu kan melde sig 
ind som selskab. Kontingentet er 1 Euro per medlem. Forslaget vedtages med 
akklamation. 
 
CPD-online 
På Royal College hjemmeside findes et online efteruddannelsesprogram. Hvis 
danske psykiatere skulle kunne benytte dette, ville det betyde en udgift på 10 
pund pr. medlem pr år. Dette er svarende til, hvad der er sparet på, at Nordic 
Journal overgår til elektronisk version. Efter diskussion af, at CME-krav 
formentlig også er på vej til Danmark – selv om dette er et frivilligt 
efteruddannelseskursus, vedtages forslaget ved akklamation. Foreløbig vil man 
melde sig for næste år, og på næste årsmøde afklare, om der er ønske om at 
fortsætte ordningen.. 
 
Vedtægtsændring 
Dirigenten oplyste, at dette forslag omhandler muligheden for at tilknytte 
(associere) andre psykiatriske selskaber til DPS med en indførelse af en §9b.  
Med en sådan associering vil man lettere kunne bruge ekspertisen fra disse 
selskaber, - også når DPS adspørges. 
Det drejer sig bl.a. om: 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Klinisk Psykofarmakologi 
Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri 
Dansk Selskab for Psykiatrisk Epidemiologi 
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Der var flere medlemmer, der syntes, at det ville være mere hensigtsmæssigt, 
hvis disse selskaber var interessegrupper, men formanden erkendte realistisk, 
at DPS ikke kan bestemme dette. Marianne Geoffroy (DSKNP) oplyste, at 
fordelen ved et eget selskab er, at der kan tilknyttes ikke-læger og efter tre år 
kan man blive medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS, vores 
paraplyorganisation) og få årligt tilskud til international foredragsholder. På 
forespørgsel oplystes også, at hverken interessegrupperne eller associerede 
selskabers økonomi sorterer under DPS. 
Ved afstemning med håndsoprækning stemte over 2/3 af forsamlingen for 
forslaget. Da der ikke var over halvdelen af medlemmerne tilstede, skal der 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Ifølge vedtægternes §15 skal 
bestyrelsen indkalde til dette inden 30 dage, hvor lovændringens endelige 
vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer - kan ske, hvis 
mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget.   
 
Regnskab for årsmøde og DPS 
Kasserer Bodil Andersen fremlagde regnskab for såvel årsmødet 2011 som 
selskabet. Alt i alt udviser selskabet forsat en sund økonomi med et overskud i 
selskabet i 2011 på 22.000 kr. og et underskud på årsmødet på 82.000 kr. 
 
Valg til bestyrelsen 
Man tog afsked med Søren Dinesen Østergård, der takkedes for sin meget 
aktive indsats, på trods af suppleantposten. Thomas Middelboe, Sonja Strøm 
Rasmussen og Pia Glyngdal blev genvalgt. Som ny suppleant valgtes Henrik 
Nørbak. 
 
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Budgettet blev vedtaget. Der blev ikke drøftet kontingentændringer.  
 
Valg af kollegial revisor 
Steffen Høj har efter mange år ønsket at ophøre som kollegial revisor. Han 
takkes for indsatsen. Marianne Kastrup blev valgt som ny kollegial revisor. 
 
Evt. 
Merete Nordentoft oplyste, at Dansk Psykiatrisk Forskerskole igen i år har 
arrangeret et ph.d. møde finansieret af KU på Nyborg Strand forud for 
årsmødet. Dette vil ske igen næste år 
 
Henrik Day Poulsen påpegede, at der i det forløbne år havde været et kraftigt 
indgreb på ytringsfriheden. Han oplyste, at da han for nogle uger siden havde 
deltaget i et indlæg i TV-avisen var han nr. 22, der var blevet spurgt. 21 andre 
psykiatere havde – ifølge TV-avisen -  sagt nej af frygt for deres 
ansættelsesforhold. Henrik Day Poulsen foreslog, at DPS udtalte sig om dette, 
eksempelvis i form at følgende:  
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DPS udtaler, at ytringsfrihed for psykiatere er essentielt for fagets overlevelse. 
Ethvert forsøg på at kontrollere eller censurere psykiateres udtalelser i 
offentlighed er uacceptabelt og DPS vil arbejde aktivt for at sikre, at 
psykiateres frihed til at udtale sig om deres arbejde og påpege problemer, de 
finder væsentlige for patienter og samfundet som helhed. 
Det blev ved håndsoprækning vedtaget, at udtalelsen blev knyttet til referatet. 
 
Mette Brandt-Christensen   Jeanett Bauer 
 
Dirigent                                            Formand 
 
 
 
 
2.2 Program for Årsmødet 2012 
 
 
Program for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 15.-17. marts 2012 
Hotel Nyborg Strand, Nyborg 

 
 
 

Torsdag den 15. marts 2012 
 
 
Kl. 10.00 – 10.30: Ankomst/registrering – kaffe i udstillingslokalet 
 
 
Kl. 10.30 - 10.45: Velkomst i auditoriet ved formand Jeanett Bauer 
 
 
Kl. 10.45-12.00: Foredrag i auditoriet 
Professor Jim van OS 
Psychosis as a dimension across affective dysregulation and 
develepmental impairment 
Foredraget er åbent for medlemmer af Lægevidenskabelige Selskaber 
 
 
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost 
 
 
Kl. 13.00-14.00: 
Videnskab i praksis: Fra skizofreniforskning til Psykiatrifond 
Jes Gerlach 
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Kl. 14-00-14.30: 
Kaffepause og postere 
 
 
Symposium 1 
kl. 14.30-16.30 
Udfordringer i 
transkulturel 
psykiatri 

 
Symposium 2 
kl. 14.30-16.30 
Straffelovens § 69 
og 
behandlingsdomme 

 
Symposium 3 
kl. 14.30-
16.30 
Sjældne 
bivirkninger 
ved 
antipsykotika 
 

 
Symposium 4 
kl. 14.30-16.30 
Angst 

 
Kl. 16.30-17.00 
Pause 
 
Kl. 17.00-18.00 
Nationale Guidelines 
 
Kl. 19.00 Middag 
 
 
 

Fredag den 16. marts 2012 
 
 
Symposium 5 
kl. 9.00-11.00 
Pontoppidan 
Konkurrence 

 
Symposium 6 
kl. 9.00-11.00 
”Som man 
spørger får man 
svar” 

 
Symposium 7 
kl. 9.00-11.00 
Stigmatisering i 
psykiatrien 

 
Symposium 8 
kl. 9.00-11.00 
Akut behandling 
– de vigtigste 
minutter 
 

 
Kl. 11.00-11.30: Kaffepause og postere 
 
 
Kl. 11.30-13.00 
Postervandring v. forskningsudvalget 
 
Kl. 13.00-14.00: Frokost 
 
 
Kl. 14.00-16.00 
Præsentation af årets videnskabelige afhandlinger  
Forskningsudvalget 
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Kl. 16.00-16.30: Kaffepause og postere 
 
 
Kl. 16.30 – 19.00: Generalforsamling 
 
 
Kl. 19.30 
 
Middag med uddeling af poster- og Pontoppidanpriser 
 
 
 
 
 
 
 
Lørdag den 17. marts 2012 
 
 
Kl. 9.00-10.00: 
Politisk synlighed – en forudsætning for faglighed 
Journalist Kristian Lund 
 
 
Kl. 10.00-10.15: Kaffepause 
 
 
Kl. 10.15-12.00 
Mens vi venter på DSM-5 og ICD-11 
Opdatering på processen med revision af de diagnostiske systemer v. 
diagnoseudvalget 
 
 
Kl. 12.00: Frokost 
 

 
3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres 
løbende.  
 
3.1 Uddannelsesudvalgene 
 
3.1.1 I-kursusudvalgene 
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I-kursus Syd 
I-kursus Syd er i gang med anden sæson. En ny kursusrække starter hvert år i 
april, derefter er der løbende optag.  
I 2011/12 blev der optager 52, hvoraf 41 var fra voksenpsykiatrien og 11 var 
fra børne- ungdomspsykiatrien. Af disse har 30 gennemført i 2012, 2 har 
gennemført i 2013 mens yderligere 3 forventes at gennemføre i 2013. 11 er 
stoppet, 5 har haft meget sporadisk fremmøde og 1 har været på barsel. 
I 2012/13 er der blevet optaget 33 kursister. 30 er fra voksenpsykiatrien, 2 er 
fra børne-ungdomspsykiatrien og 1 er uoplyst. Heraf forventes det, at 8 
kursister gennemfører i marts 2013, mens yderligere 18 gennemfører i løbet af 
2013. 3 er stoppet og 4 har haft meget sporadisk fremmøde. 
Kurset har indeholdt følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk 
klassifikation. Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv 
psykoterapi. Den motiverende samtale. Akut psykiatri. Psykiatriloven. Alkohol- 
og stofmisbrug. Delir og Demens. Skizofreni og psykotiske sygdomme. 
Affektive lidelser inkl. suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og 
tilpasningsreaktion og PTSD. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. 
Oligofreni. Autisme. ADHD hos børn og voksne. Transkulturel psykiatri. 
Medicinalindustrien. Forskning. Klinisk Etisk Komite. DPS inkl. FYP. 
 
Henriette Bruun 
Afdelingslæge, Tidlig Interventionsteam, Afdeling P, OUH 
I-kursusleder Region Syd 
 
I-kusus Vest 
I-kursus Vest har i år skiftet kursusledere. Nye er Tove Mathiesen, Charlotte 
Rose Svendsen og Marie Kløve Jacobsen Løth med uvurderlig støtte fra den 
mangeårige sekretær Ester Marie Friis Knudsen. De arbejder hårdt på at få 
etableret en ny kursusrække efter bestyrelsens beslutning om at afslutte det 
hidtil frugtbare samarbejde med B&U i Region Vest. 
 
Med venlig hilsen 
Tove Mathiesen 
 
I-kursus Øst 
I 2012 blev det besluttet, at der fra april ikke længere skulle optages kursister 
fra Børne- og Ungdomspsykiatrien, og dermed ophører det sidste 
uddannelsesmæssige fællesskab mellem de 2 specialer. 
Beslutningen kom dog så sent, at der på I-kursus Øst allerede var optaget 
B&U’ere med start i hhv. januar, februar, marts og april, ligesom der indenfor 
specialet Børne- og Ungdomspsykiatri er kursister, som er startet på kurset 
inden beslutningen, men som har været på orlov, og derfor har deltaget på I-
kurset i 2012, og for nogle også vil deltage i 2013. Der er derfor ikke ændret 
på kursusindholdet. 



  ÅRSBERETNING 2012  
   
  21 
 
Kurset startede i januar med 42 kursister. Af disse var 22 optaget løbende på 
kurset i 2011, mens 20 startede januar 2012. Kumuleret har der været i alt 60 
kursister på I-kursus Øst i 2012. 
 
En del af de kursister, der er startet sent på I-kursus i forhold til deres I-
stilling, har oplevet problemer med at få fri til den del af deres I-kursus, der er 
faldet efter afslutning af I-stilling, og det har været nødvendigt for nogle af 
dem at holde orlov fra I-kurset, for så senere at kunne genoptage det. 
 
Kurset er fordelt med 2 dage i månederne januar, februar, marts, april, maj og 
august og 1 dag i september. 
 
 
Der har været undervist i følgende emner: 

• Psykoterapiuddannelsen 
• Forskning 
• Speciallægeuddannelsen i Psykiatri og B&U 
• FYP 
• Akut psykiatri 
• Almen psykopatologi 
• Udviklingspsykologi og psykopatologi 
• Skizofreni 
• Affektive lidelser 
• Angsttilstande 
• Personlighedsforstyrrelser 
• OCD 
• Spiseforstyrrelser 
• ADHD og autismespektrumforstyrrelser 
• Psykotiske tilstande hos børn og unge 
• Ungdomspsykiatri 
• Ældrepsykiatri 
• Psykofarmakologi i psykiatrien 
• Psykofarmakologi i B&U 
• ECT 
• Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi 
• Kognitiv adfærdsterapi 
• Systemisk terapi 
• Åben dialog 
• Kriseintervention/kriseterapi 
• Alkoholmisbrug 
• Misbrug af andre psykoaktive stoffer 
• Transkulturel psykiatri 
• Distriktspsykiatri 
• Psykiatri i privat praksis 
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• Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
• Retspsykiatri 

 
Som følge af ændringen af juni 2011 i Betænkning om uddannelse i 
psykoterapi er kursusbevis for I-kursus Øst ændret, så det nu fremgår, hvor 
mange timer, der er undervist i hvilke emner. 
 
Introduktionskurset har selvstændig økonomi, som alene beror på indbetalte 
kursusafgifter. Kursusafgiften øges til kr. 7000,- som betales af kursistens 
arbejdsplads.  
 
I-kursus Øst har været påvirket af, at jeg i 2012 har været sygemeldt i en 
periode og at nogle af de opgaver, som jeg har måttet påtage mig i den 
periode, hvor der manglede en kursussekretær, ikke er blevet fulgt op på i 
tilstrækkeligt omfang. 
I 2012 lykkedes det at få en ny kursussekretær, Simon Ploug Gartner, som 
tiltrådte funktionen april 2012. Dette har ført til et løft i administrationen af I-
kurset, så korrespondance med kursister og undervisere foregår elektronisk, 
ligesom evaluering af kurset nu også er elektronisk. 
 
Lene Kistrup Henriksen 
Kursusleder   
  
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 
Medlemmer: 
Pia Glyngdal, formand, indtrådt 2008. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Mia Greisen Søndergaard, sekretær, indtrådt 2008 
Ulla Bartels, godkender for grunduddannelse i psykoterapi, indtrådt 2008 
Camilla Gøtzsche, repræsentant for FYP, indtrådt 2011 
Sally Timm, indtrådt 2011 
Karin Thomsen, indtrådt 2011 
Olec Trosky, indtrådt 2011 
Gertrud Krarup er i 2012 udtrådt af udvalget 
 
I 2012 har der været holdt 5 interne møder. Dertil har der været afholdt 
møder med I-kursuslederne, delkursuslederne, de uddannelsesansvarlige 
overlæger, inspektorer og Psykoterapiudvalget.  
 
Man har haft fokus på den forestående revision af målbeskrivelsen. Det er 
besluttet, at man i den næste målbeskrivelse vil have de enkelte dellæremål 
opdelt ud fra de 7 kompetencer (hvilket er obligatorisk), men placeret på de 
arbejdsopgaver, hvor man kan opnå læringen.  
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Fra 2012 har I-lægerne i børne-og ungepsykiatri fået deres eget I-kursus. Det 
her betydet, at der ikke længere er den lange ventetid, fra man er påbegyndt 
sin I-stilling, til man kommer på kursus.  
Man har udfærdiget en ændring i opslaget for kursusstillinger, så det tydeligere 
fremgår for kursusansøgerne, hvorledes man udfærdiger en motiveret 
ansøgning, så man fremhæver sine kompetencer mest muligt. Det nye opslag 
vil træde i kraft i 2013 
Den øgede søgning til hoveduddannelsesstillinger er fortsat – især i Øst. 
Således var der næsten dobbelt så mange ansøgere som kursusstillinger i Øst, 
og de fleste kursusstillinger er nu besat i hele landet. Ved mødet med de 
uddannelsesansvarlige overlæger var man især bekymret for 
speciallægemanglen. Der er enighed om, at uddannelsessøgende for hurtigt 
bruges som arbejdskraft og ikke får nok læring i hverdagen. Man forsøgte ved 
mødet – som de tidligere år – at samle et idékatalog til at optimere 
undervisning og uddannelse selv i afdelinger med få ressourcer. 
På delkurserne giver kursisterne fortsat som oftest positive tilbagemeldinger. 
Delkursuslederne er opfordret til at begrænse – men dog bevare - den 
katedrale undervisning, og i større grad udfordre kursisterne ved forskellige 
opgaver før kurset, samt at inddrage dem i undervisningen undervejs. 
I 2011 udfærdigede man en vejledning til seminaropgaven. Denne har 
undergået en mindre revision efter forslag fra kursister og delkursusledere. 
Der har været afgivet høringssvar til LVS vedrørende den fortsatte brug af de 7 
kompetencer. Man har her bl.a. foreslået, at enkelte af kompetencerne slås 
sammen. Der har været afgivet høringssvar til UEMS vedrørende det næsten 
færdige Quality Framework for Psychiatry Training. I Danmark lever vi op til 
mange af de krav, der stilles til uddannelse i dette dokument, men dog 
sjældent til vejledersamtaler ugentligt. Retningslinjerne vil blandt andet på 
dette punkt betyde en bedring af uddannelsen i Danmark 
Der har været flere udskiftninger af delkursusledere i år. Aktuelt er der 
følgende delkursusledere: Peter Handest/Lennart Jansson: Psykopatologi I og 
II. Erik Simonsen/Vilhelm Schultz: Psykopatologi III. Torsten Bjørn 
Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter. 
Kjeld Andersen/Flemming Mørkeberg: Ældre-psykiatri. Morten 
Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi. Anne Dorte 
Stenstrøm: Børne- og Ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i voksenalderen. 
Finn Gerholt: Oligofreni. Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri. 
Henrik Lublin/Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder. Ulla Noring/Dorte 
Sestoft: Retspsykiatri. Ind til videre uafklaret: Misbrug og Erklæringsskrivning. 
Sidstnævnte har Ulla Almegaard været delkursusleder for i efteråret. Der har 
været afholdt specialespecifikt forskningstræningskursus i 2012 med 
kursusledelse: Birte Glenthøj, Merete Nordentoft og Henrik Lublin. 
 
Ved mødet med Psykoterapiudvalget drøftede man den næste 
psykoterapibetænkning. VUU er enige med Psykoterapiudvalget i, at den 
skarpe opdeling mellem de to hovedretninger i psykoterapi ikke er 
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hensigtsmæssig. Dertil peger VUU – som Psykoterapiudvalget – på, at 
psykoterapeutisk uddannelse, der kan bruges bredere, er indiceret. 
 
Der er stadig mangel på inspektorer – især i Vest og Syd, men i 2012 er der 
heldigvis kommet et par nye – såvel seniorer som juniorer. Der har været 
foretaget 3 inspektorbesøg i 2012. 
  
Pia Glyngdal 
 
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
Medlemmer: 
Mette Brandt-Christensen (formand), indtrådt 2009 
Inger Brødsgaard, indtrådt 2010 
Ea Bøhm Jepsen, indtrådt 2010 
Annette Lolk, indtrådt ultimo 2010 
Eva Berthou (DPS bestyrelsesrepræsentant), indtrådt 2011 
Marianne Kastrup, indtrådt august 2011 
 
Udtrådt i 2012: 
Søren Dalsgaard (fra BUP-DK), indtrådt 2007, udtrådt forår 2012  
Dorrit Obel (fra BUP-DK), indtrådt 2007, udtrådt forår 2012 
 
Udvalgets aktiviteter: 
Kursustilbud:  
Et 2-dages internat-kursus om evidensbaserede psykoterapeutiske 
behandlingsmetoder, som var programsat til 19.-20. april 2012 måtte på ny 
aflyses grundet for få tilmeldinger. I forvejen var kurset udskudt fra maj 2011, 
ligeledes grundet for få tilmeldinger.  
Efteruddannelsesudvalget har således ikke gennemført kursusaktiviteter i 
2012. 
 
Øvrige aktiviteter: 
Blandt andet i lyset af at det har været svært at tiltrække DPS og BUP 
medlemmer til udvalgets efteruddannelsesaktiviteter over de senere år, har 
Efteruddannelsesudvalget i 2012 brugt tid på mere overordnede drøftelser af 
organisering, ansvarsfordeling og udmøntning af aktiviteter til understøttelse 
af den løbende efteruddannelse for speciallæger i psykiatri og børne- og 
ungdomspsykiatri. Herunder har den nuværende organisering af udvalget 
været sat til debat. Spørgsmålet er også blevet drøftet i DPS´s bestyrelse, som 
har besluttet, at man stadig ønsker et efteruddannelsesudvalg i regi af de 
videnskabelige selskaber.  
Efteruddannelsesudvalget er herefter gået i gang med at drøfte fremtidige 
modeller for udvalgets virksomhed og nødvendige tilpasninger i forhold til de 
fremtidige opgaver.  Udvalget vil i dette arbejde blandt andet også inddrage 
erfaringer fra Lægeforeningen, de andre lægevidenskabelige selskaber, 
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europæiske lægeforeninger og UEMS. Disse drøftelser foregår stadig og vil 
løbende blive balanceret med de overordnede visioner fra bestyrelserne for 
DPS og BUP. Temaet om efteruddannelse er desuden prioriteret med et 
plenum møde under DPS årsmøde 2013. 
 
Udvalget gennemførte ved DPS årsmødet 2012 en spørgeskemaundersøgelse 
blandt de deltagende medlemmer om ønsker for fremtidige 
efteruddannelsesaktiviteter. Resultatet vil blive præsenteret på DPS årsmøde i 
marts 2013. 
 
Udvalget har afholdt 2 møder i 2012, hvilket er 1-2 færre end gennemsnittet 
for de seneste 5 år. Fra starten af 2013 vil udvalget inddrage tele-teknologi og 
eksperimentere med at afholde nogle af møderne som video-møder. 
Udvalgets medlemmer er p.t. alle ansat som overlæger i voksenpsykiatrien; 
der mangler således repræsentation fra speciellægepraksis, fra 
uddannelsessøgende læger og siden foråret 2012 også fra BUP. 
 
Udvalgets regnskab afleveres direkte til DPS´s bestyrelse. 
 
Mette Brandt-Christensen 
 
3.1.4 Etikudvalget 
DPS nedsatte i 2010 et etisk udvalg med det formål at bistå bestyrelsen i 
etiske spørgsmål og rådgive den forebyggende og fremadrettet. Udvalget 
forventes at holde sig orienteret om forskning, udvikling og debat inden for det 
etiske område, identificere eventuelle problemfelter og udarbejde forslag til 
etiske retningslinjer. Udvalget deltog med et symposium i 2012 ved Nordic 
Congress of Psychiatry i Tromsø.  
Udvalget har ved de to sidste årsmøder uddelt spørgeskemaer til deltagerne 
om henholdsvis viden om og holdning til etiske områder samt kontakt til 
medicinalindustrien. Resultaterne fra disse spørgeskemaundersøgelser 
forventes for førstnævntes vedkommende publiceret i Nordic Journal of 
Psychiatry og for den seneste undersøgelse offentliggjort på DPS hjemmeside. 
Udvalget arbejder aktuelt med at etablere et samarbejde med patient – og 
pårørendeorganisationer med henblik på drøftelse af fælles etiske 
problemstillinger. 
Udvalgets medlemmer: 
Marianne Kastrup (formand) 
Bodil Andersen 
Morten Ekstrøm 
Anne Lindhardt 
Annette Lolk 
Johan Øhlenschlæger 
Anne Grethe Viuff 
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Marianne Kastrup 
 
3.2 Behandlingsudvalgene 
 
3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 12. juni 2012 på Risskov med 34 
deltagere. I forbindelse med årets CINP møde i juni i Stockholm - holdes med 
Tom Bolwig som en drivende kraft - et stiftende organisatorisk møde med The 
European Forum for ECT (EFFECT) og The International Society for 
Electroconvulsive Therapy and Neuro-stimulation (ISEN, USA) med henblik på 
dannelse af et ”International Federation of ECT Societies” (WFES). 3.-5. 
oktober afholdt NACT (Nordic Association for Convulsive Therapy) møde i 
København med 190 deltagere og internationalt speaker panel om 
kvalitetssikring i ECT behandling. 
  
Udvalgets medlemmer:  
Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G. Bolwig, Poul Videbech, Søren 
Dinesen Østergaard 
 
Med venlig Hilsen 
Martin Balslev Jørgensen 
 
3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, 
supervisorer og uddannelser. Der er i de seneste år godkendt mange 
specialister i kognitiv adfærdsterapi, hvilket afspejles i, at de fleste af landets 
psykiatriske afdelinger ved en rundspørge sommeren 2010 mener at kunne 
dække behovet for supervision og teoriundervisning på grunduddannelsen, 
enten alene eller i et regionalt samarbejde. Man skal dog være opmærksom 
på, at der på sigt kan blive mangel på især psykodynamiske specialister og 
supervisorer. 
I 2012 har udvalget godkendt 2 specialister og 1 supervisor i psykodynamisk 
terapi samt 1 specialist og 4 supervisorer i kognitiv adfærdsterapi. Desuden 
har 14 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gensidige 
aftale mellem DPS og Psykologforeningen.  
Psykoterapiudvalget planlægger en revision af betænkningen i 2014. Den 
forventes dels at indeholde en opblødning af grænserne mellem 
referencerammer, dels en gennemgang af grunduddannelsen med henblik på 
at understrege vigtigheden af samtalen som psykiaterens vigtigste værktøj. I 
den forbindelse er der i 2012 afholdt møder med videreuddannelsesudvalget 
samt med teorilærerne på grunduddannelsen i psykoterapiuddannelsen med 
henblik på at afklare, dels hvad grunduddannelsen bør indeholde, dels den 
uddannelsesmæssige placering af grænselandet mellem samtalen som værktøj 
i psykiatrisk behandling og egentlig psykoterapi. Denne diskussion vil blive 
fulgt op ved årsmødet. 
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Udvalgsmedlemmer i 2011: 
Randi Luggin (2008) formand fra maj 2009 
Hanne Stubbe Teglbjærg (2010) 
Tove Mathiesen (2010) 
Kirsten Melander (2012) 
Alice Rasmussen (2012) 
Lasse Mosegaard Schmidt (2012), FYP-repræsentant 
Thomas Middelboe, (2010) bestyrelsesrepræsentant  
 
Udtrådt i 2012: 
Ea Bøhm Jepsen (2009) 
Clas Winding Christensen, FYP-repræsentant (2010) 
 
Randi Luggin, formand 
3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og 
Registrering 
Kommissorium: 
”Udvalget 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, kvalitetssikringsorganer mm. i 
forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.  
Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende 
indførelse af nye diagnose- og klassifikationssystemer, 
kvalitetsmonitoreringsdatabaser, registre m.m.  
Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende 
diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde 
med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage 
initiativer til orienteringsmøder, kurser mm. om disse emner.  
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast 
medlem af udvalget.  
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger 
sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål 
(WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.  
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både 
DPS og BUP-DK har medlemmer i Udvalget.” 
 
Udvalgets medlemmer 
 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Risskov og 
Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister, (Formand siden 2003) 
(valgår 1989) 
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Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003) 
 
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - 
Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005) 
 
Professor, ph.d., dr.med., ledende overlæge Per Fink, Forskningsklinikken for 
Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Aarhus Universitetshospital, (valgår 
2012) 
 
Ph.d.-studerende Søren Dinesen Østergaard, Enheden for Psykiatrisk 
Forskning, Ålborg Psykiatriske Sygehus (valgår 2012) 
 
 
 
 
Valgt for BUP-DK: 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, 
Odense, Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011) 
 
Professor, overlæge, ph.d. Kerstin von Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center Bispebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012) 
 
Ad hoc medlemmer: 
Professor, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Ålborg 
Psykiatriske Sygehus 
 
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet 
udvalget som konsulent  
 
Overlæge, dr.med., lektor Anne Mette Skovgaard, Børne-og 
Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, (valgår 2003) er udgået af udvalget med 
virkning fra 01-12-2012. 
 
Aktiviteter: 
Udvalget har afholdt et møde i februar 2012, hvor professor Per Fink og ph.d.-
studerende Søren Dinesen Østergaard blev valgt som ordinære medlemmer. 
Professor Rasmus Licht blev valgt som ad hoc medlem i forbindelse med 
implementeringen af ICD 11 som særlig rådgiver vedrørende affektive lidelser.  
Udvalget har desuden afholdt et symposium på DPS årsmøde lørdag den 17-
03-2012 med titlen: ”Mens vi venter på DSM V og ICD 11” med oplæg om 
psykotiske lidelser, somatoforme lidelser, personlighedsforstyrrelser og ADHD. 
Der har været et par henvendelser fra Sundhedsstyrelsen til udvalget i løbet af 
2012, hvilket er blevet besvaret af formanden. 
 
Ole Mors 
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3.2.4 Udvalget for Neuropsykiatrisk Udredning og Behandling 
Intet modtaget til årsberetningen. 
 
Medlemmer: 
Fra DPS  
Professor, overlæge, dr.med. Anders Fink-Jensen (formand) 
Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Videbech 
Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz Hansen 
Overlæge ph.d. Rasmus Licht 
Overlæge Ellen Margrethe Christensen 
Overlæge Jens Knud Larsen 
Overlæge, dr.med. Henrik Lublin 
  

 
Fra BUP-DK 
Overlæge, ph.d. Anne Katrine Pagsberg 
 
3.2.5 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 
forskerrekruttering og over for DPS påpege forskningsområder, der kræver 
nøje belysning.  
Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske 
repræsentation i S.S.V.F. 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 af 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.”  
 
Udvalgets sammensætning: 
Der fandt i 2010 en væsentlig ændring sted af udvalgets sammensætning med 
hele fem nye medlemmer og formandsskift, og sammensætningen har herefter 
været uændret. 
 
Årets aktiviteter: 
Der blev i 2012 forsvaret 27 akademiske afhandlinger inden for det 
psykiatriske område, heraf en disputats.  
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Ved årsmødet blev fem af årets akademiske afhandlinger fra 2011 præsenteret 
og igen med stor succes. De akademiske afhandlinger blev vel modtaget af et 
stort og medlevende publikum. 
 
Til postervandringen og posterkonkurrencen, der var placeret om torsdagen, 
var der tilmeldt 32 postere. Posterne vurderes på baggrund af deres 
originalitet, kvalitet, impact, design og fremstilling. Der blev uddelt tre 
præmier: 1. præmie: Mette Ødegaard Nielsen "Påvirker antipsykotisk medicin 
forstyrrelser i belønningssystemet hos skizofrene patienter?", 2. præmie: 
Anders Jørgensen "Increased oxidatively generated DNA and RNA damage in 
schizophrenia", 3. præmie: Peter Uggerby "Validity of the schizophrenia 
diagnosis in the Danish Psychiatric Central Research Register". Alle 
bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke. 
 
Udvalgets medlemmer har afholdt to møder og har herudover haft en livlig 
mail-korrespondance. Vi forsøger at gøre forskningen langt mere synlig på 
dpsnet, og vi bringer én eller flere månedens artikler, der er fokuseret på nogle 
spændende temaer i psykiatrisk forskning.  
 
I år er valget faldet på artikler med meget forskellige emner til illustration af 
vor fags bredde; Terapiresistente depressioner: Den skjulte tredjedel - Review 
over mulige prædisponerende faktorer til PTSD i glukokortikoid signalering og 
betydningen heraf på fremtidig præventiv farmakologisk indsats - Seksuelle 
problemer hos deprimerede: Hønen eller ægget? - Identifikation og behandling 
af fysiske sygdomme hos mennesker med skizofreni bør optimeres - 
Overraskende hierarki i arveligheden af psykiske lidelser - Ikke-kodende RNA 
ved psykisk sygdom – Chokolade-forbrug og kognitiv funktion. 
 
Der har været et videnskabeligt symposium, afholdt den 25. september 2012 
på Nationalmuseet, med ADHD som tema og med særlig fokus på forskning 
inden for både børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri og foredrag af 
international ekspert og flere danske, der belyste både grundvidenskabelige og 
kliniske problemstillinger.  
 
Vi har i udvalget diskuteret, om der fortsat er behov for videnskabelige 
symposier i regi af forskningsudvalget under hensyn til de mange andre tilbud, 
der gives vores medlemmer. Et passende stort fremmøde ved symposierne i 
2012-13 peger på et behov for symposier, der lægger hovedvægt på 
forskningsresultater. Vi ser gerne, at medlemmerne peger på særlige ønsker 
for fremtidige symposier.  
 
Dansk Psykiatrisk Forskningsuddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk 
Selskab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge 
antallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at 
udbyde et antal scholarstipendier. Forskningsudvalget har to repræsentanter i 
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udvalget til uddeling af scholarstipendier. Der er ansøgningsfrist 4 gange om 
året (se www.dpsnet.dk) 
 
Akademiske afhandlinger: 
Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital Risskov 
  
Gregers Wegener: Preclinical Studies of Serotonin and Nitric Oxide in Affective 
Disorders. Doktorafhandling. Forsvaret 2. marts 2012. E-mail: 
wegener@dadlnet.dk. 
  
Christina Fuhr Bisgaard: Comparative proteomics in a chronic mild stress rat 
model of depression - fingerprints of stress reactivity and treatment response. 
Ph.d.-afhandling. 
Forsvaret 10. oktober 2012. E-mail: christina.fuhr.bisgaard@ki.au.dk. 
 
Kim Henningsen: The Chronic mild stress model - Investigating behavioral and 
molecular aspects related to depression. Ph.d.-afhandling. 
Forsvaret 21. december 2012. E-mail: kimhenni@gmail.com 
 
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital 
 
Lone Overby Fjorback: Mindfulness and Bodily Distress. Ph.d.-afhandling. 
Forsvaret 5. juni 2012. E-mail: lonefjor@rm.dk. 
 
Tina Birgitte Wisbech Carstensen: The influence of psychosocial factors on re-
covery following acute whiplash trauma. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. juni 
2012. E-mail: tinacars@rm.dk.  
 
Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital 
 
Carsten Rygaard Hjorthøj: Cannabis and psychosis – the CapOpus trial. Treat-
ment and measurement of cannabis use disorders in psychosis. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 3. februar 2012. E-mail: 
Carsten.rygaard.hjorthoej@regionh.dk. 
 
Trine Madsen: Psychiatric Patients in Suicidal High-risk Phases - Epidemiologi-
cal Studies of Suicidality. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 7. marts 2012. E-mail: 
trinelarsen76@hotmail.com. 
 
Lone Vesterager: Cognitive Remediation in First Episode Schizophrenia. Effects 
on Cognition and Functional Capacity. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 2. marts 
2012. E-mail: lone.vesterager@regionh.dk. 
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Nadia Lyhne Trærup Andersen. Somatoform Disorders. Mortality, course and 
use of healthcare. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 14. december 2012. E-mail: 
nadia@traerup.dk. 
 
Psykiatrisk Center København, Afdeling O og Neuropsykiatrisk Laboratorium, 
Rigshospitalet 
 
Ditte Dencker Nielsen: Role of a Subpopulation of Neuronal M4 Muscarinic Ace-
tylcholine Receptors in Regulation of Dopaminergic Neurotransmission. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 9. marts 2012. E-mail: ditte@nplab.dk. 
 
Eva Haastrup: Inflammation and depressive disorder. Ph.d.-afhandling. I 
samarbejde med Klinisk Immunologisk afdeling, Rigshospitalet. Forsvaret 16. 
april 2012. E-mail: Eva.Haastrup@regionh.dk. 
 
Jacob Hasselbalch: Cognition and neuroplasticity in the remitted state of unipo-
lar depressive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 13. januar 2012. E-mail: 
Jacob. Hasselbalch@regionh.dk. 
 
Anders Jørgensen: Oxidatively generated DNA/RNA damage in psychological 
stress states. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 14. september 2012. E-mail: 
anders.01.joergensen@regionh.dk. 
 
Centre for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research 
og Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research, Psykiatrisk Center 
Glostrup 
 
Mette Ødegaard Nielsen: Reward processing in schizophrenia before and after 
antipsychotic monotherapy. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 11. juni 2012. E-mail: 
mette@cnsr.dk. 
 
Psykiatrisk Center Hvidovre 
 
Mads Gram Henriksen: Understanding Schizophrenia. Investigations in Phe-
nomenological Psychopathology. Ph.d.-afhandling. I samarbejde med Center 
for Subjectivity Research, Københavns Universitet. Forsvaret 13. februar 2012. 
E-mail: mgh@hum.ku.dk. 
 
Julie Nordgaard: Theoretical and Empirical Aspects of the Psychiatric Diagnostic 
Interview. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 22. juni 2012. E-mail: 
julie.nordgaard.frederiksen@regionh.dk. 
 
Psykoterapeutisk Center Stolpegård, Region Hovedstadens Psykiatri 
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Morten Fenger: Psychotherapy: Attendance and effects on utilisation of health 
care service and occupational functioning. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. juni 
2012. E-mail: morten.fenger@regionh.dk. 
 
Psykiatrien Region Sjælland 
 
Lene Halling Hastrup: Exploring methodological issues in mental health eco-
nomic evaluations: illustrated in relation to community intervention among 
persons with first-episode psychosis. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. juni 2012. 
E-mail: lhhs@regionsjaelland.dk. 
 
Sune Bo Hansen: Schizophrenia and aggression – the role of personality pa-
thology, mentalizing and attachment. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 24.oktober 
2012. E-mail: subh@regionsjaelland.dk. 
 
 
Psykiatrien Syddansk Universitet 
 
Hanne Skarsholm: "Individuel versus systemorienteret intervention til 
optimering af psykofarmakologisk compliance hos patienter med skizofreni". 
Ph.D.-afhandling. Forsvaret 6. januar 2012. E-mail:  
hanne.lisbeth.lautrup.skarsholm@psyk.regionsyddanmark.dk. 
 
Jens Peter Hansen: "Cognitive Adaptation Training in an Assertive Community 
Treatment Setting for Outpatients with Schizophrenia". Ph.D.-afhandling. 
Forsvaret 19. marts 2012. E-mail: 
jens.peter.hansen@psyk.regionsyddanmark.dk 
 
Frederik Alkier Gildberg: "Reconstructing Normality. Interactional Characteris-
tics of Forensic Mental Health Nursing". Ph.D.-afhandling. Forsvaret 15. maj 
2012. E-mail: Frederik.alkier.gildberg@psyk.regionsyddanmark.dk. 
 
Børne- og ungdomspsykiatri 
 
Psykiatrien Region Sjælland 
 
Ole Jakob Storebø: Social skills training for children with attention deficit hy-
peractivity disorder – a Cochrane review, a randomized clinical trial, and an 
update of the Cochrane review. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 27.april 2012. E-
mail: ojst@regionsjaelland.dk. 
 
Mickey Kongerslev Toftkjær: Personality Disorder in Incarcerated Adolescent 
Boys. Screening and Assessment. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 19. december 
2012. E-mail: mkon@regionsjaelland.dk. 
 



  ÅRSBERETNING 2012  
   
  34 
Region Midt 
 
Janne Helverskov: Classification and Outcome of Eating Disorders. Ph.d.-
afhandling. 
 
Hjørdis Atladottir: An Epidemiological Perspective on Childhood Infection and 
Autism. Ph.d.-afhandling. 
 
Lene Hjort: Gestational age, Foetal growth and Autism Phenotypic Subgroups. 
Ph.d.-afhandling. 
 
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup og Forskningscenter for 
Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden 
 
Hanne Elberling: Prevalence and predictors of mental health problems and dis-
orders in a general population of 5-7 years-old children. The Copenhagen Child 
Cohort 2000. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 21. maj 2012. E-mail: 
Hanne.Elberling@regionh.dk. 
 
De ønskes alle hjerteligt tillykke. 
 
Medlemmer af forskningsudvalget   
     
Voksenpsykiatri  
2010: Professor Raben Rosenberg, dr.med., Center for Psykiatrisk Forskning, 
Risskov (formand) 
2011: Overlæge Erik Roj Larsen, Ph.d., Århus Universitetshospital Risskov 
2010: Professor Bent Nielsen , Ph.d., Almenpsykiatrisk afdeling, Odense  
2010: Overlæge  Annamaria Giraldi, Ph.d., Sexologisk klinik, Rigshospitalet 
2010: Læge Anders Jørgensen, Ph.d., Psykiatrisk Center København  
2008: Overlæge Mia Greisen Søndergaard, Psykiatrisk Center København 
2004: Overlæge Jørgen Aagaard, dr.med., Århus Universitetshospital Risskov 
  
Børne- og ungdomspsykiatri 
2005: Overlæge Katrine Pagsberg, Psykiatrisk Center København  
   
Raben Rosenberg 
Formand for forskningsudvalget 
 
3.3 Ad hoc udvalg  
 
3.3.1 Ad hoc arbejdsgruppe vedr. diagnoserelaterede grupper inden 
for psykiatri 
Intet modtaget til årsberetningen. 
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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 støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling. 
Tilskud søges hos kassereren for DPS. 
I 2012 er der bevilget tilskud til kongresser, hvor de yngre læger skal 
fremlægge forskningsresultater (maksimalt 5.000 kr.)  
Der er i 2012 overført 100.000 kr. fra Dansk Psykiatrisk Selskab til fonden. 
Fonden har i de første 11 måneder af 2012 støttet yngre psykiateres 
kongresdeltagelse med 39.765 kr.   
Der er ca. 65.000 kr. tilbage i fonden  
 
Bodil B. Andersen 
Kasserer i Dansk Psykiatrisk Selskab 
  
4.2 Psykiatrisk Forskningsfond af 1967  
Bestyrelsen: 
Niels Ole Mors 
Pia Jeppesen 
Jeanett Bauer 
 
Der blev i december 2012 uddelt 67.872 kr. fra fonden. Midlerne blev uddelt 
til: 
Lars Clemmensen, psykolog og ph.d studerende som støtte til et 
forskningsophold ved Maastricht Universitet som led i projekt om 
sammenhæng mellem metakognitive forstyrrelser af evne til mentalisering og 
psykotiske symptomer hos børn (17.872 kr). 
Helene Speyer, læge og ph.d studerende som støtte til Change projektet – RCT 
med henblik på at undersøge om optimering af somatisk behandling og støtte 
til at ændre livsstilsfaktorer kan nedsætte risiko for hjertekarsygdom hos 
psykisk syge (20.000 kr). 
Cand.scient pol Kristian Nohr Rasmussen/ B&U psykiater Katrine Pagsberg: 
TEA-projektet – Tolerance og Effekt af Antipsykotika til børn og unge (30.000 
kr.). 
 
5. Faglige grupper 
 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har ved udgangen af 2012 177 medlemmer.  
 
Bestyrelsen består af Tina Gram Larsen (formand), Per Balling (kasserer), Jens 
Lund, Kirsten Nitschke, Mette Brandt-Christensen og Peter Fristed (suppleant). 
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Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i årets løb, suppleret med livlig 
mailaktivitet.  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afholdt følgende møder og symposier: 
 
I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2012 afholdt 
Retspsykiatrisk Interessegruppe symposium med emnet ”Straffelovens § 69”. 
Der var indlæg ved Mette Brandt-Christensen, Gitte Ahle og Peter Gottlieb 
samt kriminolog Liv Os Stolan.  
 
I forbindelse med Retspsykiatrisk Interessegruppes generalforsamling blev der 
den 24. maj 2012 på Retspsykiatrisk afdeling, Nykøbing Sjælland, afholdt 
medlemsmøde, hvor Per Balling havde indlæg om Sikringen, efterfulgt af 
indlæg fra Susanne Bengtson Petersen, Mette Brandt-Christensen og Susanne 
Møller-Madsen, som orienterede om de regionale kompetencecentre.  
Til sidst havde Peter Kramp indlæg om emnet ”Sindssyg i gerningsøjeblikket!”. 
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har igen i 2012 arrangeret ekspertuddannelse 
i retspsykiatri, hvoraf første delkursus blev afholdt den 25.-27. april 2012, og 
andet delkursus blev afholdt den 7.-9. november 2012.  
 
Også i 2012 har Retspsykiatrisk Interessegruppe haft flere europæiske 
kontakter og deltaget i seminar om retspsykiatri i Europa i Irsee, nær 
München, samt har haft kontakt til Ghent-gruppen ved møde i Barcelona.  
 
Ved udgangen af 2012 er bestyrelsen i gang med planlægning af de næste 
delkurser i ekspertuddannelsesforløbet og har i forbindelse hermed kontakt til 
engelske kollegaer, da næste delkursus afholdes i London.  
 
Vi deltager fortsat i planlægningen af Det 10. Nordiske Retspsykiatriske 
Symposium, som afholdes i Finland i august 2013.  
 
Mere detaljerede oplysninger og links til relevante arrangementer fremgår af 
Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk. 
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Tina Gram Larsen 
formand 
December 2012 
 
5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe 
1. Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe). 
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PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til 
psykotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri) 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. 
Medlemmer udgør fortsat ca. 1/2 læger/speciallæger i psykiatri – størstedelen 
af resten er psykologer, men der er også enkelte præster og 
beredskabskonsulenter blandt medlemmerne. 
 
3. Økonomi 
Interessegruppens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingent, som 
udgør 150 kr. årligt. Bestyrelsen benytter muligheden for ved planlægning af 
møder at samarbejde f. eks. med andre interessegrupper eller selskaber med 
tilgrænsende fagområder for derved at bære udgifterne i fællesskab.  
 
4. Aktiviteter. 
Vi har ikke holdt møder i året 2012 og heller ikke generalforsamling for 2012. 
Vi påtænker at holde en generalforsamling for året 2012 inden sommeren 
2013. Vi har naturligvis ikke opkrævet kontingent for 2012. 
 
PTI har hvert år taget emner, der har været relevante for os:  
Vi har således indtil 2012 gennem dialog med beredskabslæge, psykiatrisk 
kontaktperson (KOP) eller anden indsatsperson modtaget referat om 
katastrofeberedskabs indsats og -håndtering, diagnostik og behandling og også 
af de traumatiserede flygtninges diagnostik og behandling. 
Vi har tænkt os ved førstkommende generalforsamling d. 23/04 - 13 kl. 17 at 
bringe gruppens fremtid til diskussion. Bestyrelsen vil gerne vide, hvad 
medlemmerne vil bruge PTI (psykotraumatologisk interessegruppe) til, om der 
fortsat er interesse for at videreføre interessegruppen og skal derfor opfordre 
specielt de yngre generationer at give deres mening tilkende. 
 
Fremtid 
Bestyrelsen er på genvalg. 
 
Bestyrelsen for PTI 
 
Birgit Kijne (formand) 
Peter Clemmesen (kasserer) 
Ebbe Munk-Andersen 
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5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologis aktiviteter i 2012 
omfatter afholdelse af et symposium ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 
og et medlemsmøde. 
 
Medlemsmøde den 17. januar 2012, Panum Instituttet. 
 
Foredragsholdere: Filosof Thor Grünbaum og prof., overlæge, dr. med. Josef 
Parnas. 
 
Rationalitet og “Dobbelt Bogholderi”  
Blandt filosoffer og lingvister er det normalt at antage, at evnen til at forstå, 
hvad andre mennesker siger, og til at tilskrive dem mentale tilstande 
forudsætter rationalitet. Uden rationalitet, ingen kommunikation og forståelse 
af den andens mentalitet. Men hvad er rationalitet? I dette foredrag skitserer 
Thor Grünbaum, hvorledes kommunikation kan siges at forudsætte rationalitet. 
Fokus ligger på filosofiske og psykologiske teorier om rationalitet og 
spørgsmålet om, hvad vi skal stille op, hvis det viser sig, vi ikke er rationelle i 
traditionel forstand. 
"Dobbelt bogholderi" betegner en særlig attitude hos patienter med skizofreni. 
En attitude, der på samme tid huser f.eks. grandiose vrangforestillinger, men 
alligevel følger personalets anvisninger. I dette foredrag belyses tilstanden 
fænomenologisk og der argumenteres for, at denne tilstand er knyttet til en 
bestemt form for oplevelse og bevidsthedsorganisation. Konsekvenserne for 
rationalitetsbegrebet vil blive diskuteret. 
 
Årsmøde symposium DPS, 15. marts 2012. 
 
Foredragsholdere; overlæge, ph.d. Peter Handest og overlæge, ph.d. Julie 
Nordgaard 
 
”Som man spørger får man svar”. Interviewteknik og dennes betydning for 
diagnosticering. 
Den psykiatriske debat forholder sig sjældent kritisk til de helt basale 
diagnostiske metoder. Strukturerede og semi-strukturerede diagnostiske 
interviewinstrumenter (som fx PSE, SCAN og SCID) er i dag ”gold standard” i 
forskning og klinik. Brugen af disse instrumenter anses for at øge den 
diagnostiske sikkerhed (reliabilitet og validitet). Forholdene omkring det 
diagnostiske interview analyseres. Specifikt omtales psykiatrisk nosologi, 
definitioner på struktureret og semi-strukturerede interview, patient og 
interviewers oplevelse af det strukturede versus det semi-strukturede 
interview og resultater fra et forskningsprojekt om interviewformens 
indflydelse på og betydning for datakvaliteten og det diagnostiske resultat. 
 
Med venlig hilsen og på bestyrelsen vegne 
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Peter Handest 
Formand for Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
 
Jørgen Thalbitzer (kasserer), Pia Glyngdal, Annick Urfer Parnas 
 
5.4 Interessegruppen for Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 
Intet modtaget til årsberetningen. 
 
5.5 Ældrepsykiatrisk Interessegruppe 
Ved sidste generalforsamling blev der lige akkurat valgt en ny bestyrelse. 
Vi har arbejdet med at opstille vores egen hjemmeside under DPS og det er 
lykkedes. 
Vi har gjort mange forsøg på at arrangere et heldagsmåde om misbrug hos 
ældre samt faldforebyggelse, men vores foredragsholdere har først kunnet til 
foråret 2013. 
Vi melder ud så snart vi har en konkret dato. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Carsten Schou 
 
5.6 Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri er vokset over de sidste år – med 
mange interesserede i dette felt, hvor patienter med anden etnisk baggrund 
kommer i fokus. Vi får mange gode diskussioner, både af faglig og 
organisatorisk art. Ideer og forslag til kommende aktiviteter får også plads på 
møderne. 
Vi mødes et par gange om året, nemlig i forbindelse med Dansk Psykiatrisk 
Selskabs Årsmøde i marts og så en gang i løbet af efteråret (sidste møde 
afholdt i november i år) – og ellers er der mailkontakt.  
Interessegruppen deltog med symposium på Årsmødet i 2012 ”Udfordringer i 
Transkulturel Psykiatri” – med forskellige oplæg: Snitfladen til det somatiske 
med indlæg om anfaldsfænomener, psykose kontra PTSD symptomer, de unge 
psykisk syge med anden etnisk oprindelse end dansk og noget om de afviste 
asylansøgere. Det var meget inspirerende indlæg og der var god 
diskussionslyst blandt de interesserede tilhørere.  
 
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Ea Bøhm Jepsen 
Overlæge i Team for Transkulturel Psykiatri, Århus 
eabj@dadlnet.dk 
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5.7 Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri 
I samarbejde med Lundbeck afholdt vi i København i november 2012 det 
største addiction-møde, som vi har haft i Danmark i nyere tid. Der var sendt 
invitationer ud til alle selskabets medlemmer og det var til stor glæde for 
formand og bestyrelse, at ikke mindre end 150 af vore kolleger havde tilmeldt 
sig. Alle, jeg talte med, var meget tilfredse med indholdet og dagen – for mig 
at se med rette. 
 
Første taler var professor Marc Schuckit fra University of California, San Diego. 
Han har beskæftiget sig med klinisk alkoholforskning i 45 år og er en af de 
første der har påpeget at alkoholafhængighed har en stærk arvelig komponent. 
Han beskrev hvorledes unge, der har alkoholisme i familien, har en medfødt 
tolerance overfor alkohol. Disse unge skal drikke mere for at få en given 
alkoholeffekt. Dette fører til at de altid til fester indtager mere alkohol end dem 
der hurtig bliver påvirkede. Medfødt tolerance for alkohol er en risikofaktor for 
senere at udvikle et problematisk alkoholindtag/alkoholisme. Et meget 
interessant nyere fund er, at disse unge med høj alkoholtolerance, har en 
ændret blodgennemstrømning i frontallapperne ved diverse kognitive tests i 
forhold til dem med lav alkoholtolerance efter alkoholindtag. 
 
Herefter hørte vi professor Karl Mann fra Heidelberg/Mannheim Universitetet, 
som er leder deres institut for Addiktiv Medicin og adfærd. Han kom først ind 
på, hvor stor en byrde alkoholmisbrug er for samfundet, og viste at det faktisk 
er den neuropsykiatriske lidelse, der koster os mest her i Europa med en 
samlet udgift på 155 milliarder Euro, med affektive lidelser på en 2. plads med 
115 milliarder Euro. Han diskuterede herefter behandling og påpegede, 
hvordan man tidligere anså det for god latin, at patienterne først kunne 
behandles, når de havde været helt nede og skrabe bunden – en tanke som er 
tæt forbundet med tankegangen i Minnesotabehandlingen, men som man 
indenfor psykiatriske kredse i dag anser for obsolet. Han gennemgik de mange 
undersøgelser af Acamprosat og Naltrexon, der overordnet peger på effekt af 
begge præparater, men hvor der alligevel er temmelig mange studier, der er 
negative. Udfordringen i fremtiden er at kunne identificere de patienter, der 
kan forventes at reagere på de enkelte præparater. Her synes der for 
Naltrexon, som er en opioidantagonist, at være lovende resultater, hvor 
effekten er eklatant for den subgruppe af patienter, som på plads nr. 40 på 
my-opioid-receptoren har aminosyren aspartat frem for asparagin. Jeg kan 
tilføje, at disse patienter klinisk er karakteriseret ved at have alkoholisme i 
familien, høj alkoholtolerance ved debut og en markant euforisk effekt af 
alkohol. 
 
Den 3. og sidste af de udenlandske foredragsholdere var Wim Van den Brink 
fra Amsterdam Universitet, som i 1993 grundlagde the Amsterdam Institute on 
Addiction Research og som har ledet dette institut siden 1995. Han 
argumenterede først for, at ”addiction” er en kronisk hjernesygdom, og at det 
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har positive behandlingseffekter at anskue misbrug på denne måde. Han satte 
spørgsmålstegn ved en vidt udbredt antagelse, at man skal stile mod total 
ophør med at indtage alkohol og stoffer. Halvdelen af patienterne er ikke enige 
i dette mål, og undersøgelser peger på, at effekten af behandlingen er ligeså 
god, hvis man stiler mod ”harm reduction”. Yderligere vil det for alkoholindtag 
give ligeså stor effekt på somatisk helbred, om forbruget reduceres fra 15 til 
10 genstande, som fra 5 til 0 genstande. Jeg skal ikke lægge skjul på, at jeg 
tidligere selv har haft stor fokus på total abstinens, men nu lægger al ansvar 
over på patienten mht., hvad denne ønsker at opnå med behandlingen, uden 
at total alkoholophør nødvendigvis er en betingelse (om end det ofte går 
patienten bedre ved totalt ophør). En meget vigtig pointe i foredraget var, at 
kun 8 % af alkoholdependente får behandling – et tal der er meget lavere end 
tilsvarene tal for skizofreni (82 %), svære affektive lidelser (55 %) og 
angstlidelser (40 %). 
 
Herefter havde vi en session om psykiatrisk comorbiditet ved misbrug, hvor 
jeg præsenterede nogle cases med henblik på diskussion af psykopatologi, 
diagnostik og behandling. Her blev publikum aktiveret med et ”voting system”, 
så vi kunne få en fornemmelse af tilhørernes holdning til disse patienthistorier 
fra det virkelige liv i Ulrichsens klinik. Desværre kom vi lidt i tidsnød, så 
sessionen blev kort. Ikke desto mindre fik jeg mange positive tilbagemeldinger 
og flere bad om, at en sådan session blev gentaget ved fremtidige møder. 
 
De sidste 4 foredrag var fra danske forskere og klinikere. Joachim Knop 
gennemgik sine imponerende longitudinelle studier af sønner af alkoholiske 
fædre født i 1962 (N=223) og en kontrolgruppe (N=106). Der var flere i high-
risk gruppen, der udviklede alkoholdependens, ligesom der var en øget 
forekomst af psykopater i denne gruppe. Desuden viste studiet, at der ved 40 
års alderen var en stor remissionsrate i begge grupper, hvilket giver anledning 
til, at man som behandler og patient anlægger et rimeligt optimistisk syn på 
behandling. Henrik Thiesen bragte os ind i de hjemløses verden, hvor psykisk 
sygdom og misbrug er udtalt. Her er der i udpræget grad brug for, at man 
tilpasser behandlingen patienten, snarere end at prøve at tilpasse patienten til 
behandlingssystemet, ligesom princippet om harm-reduction for alvor kommer 
til sin ret, frem for at forsøge at overtale patienten til total abstinens. David 
Erritzøe gav en spændende forelæsning om, hvordan serotonerge stoffer 
såsom ecstasy og LSD-lignende stoffer påvirker det cerebrale serotoninsystem 
bedømt ved billeddannende skanningsmetoder. Et spændende fund var, at 
psilocybinindtag kunne ændre forsøgspersonernes personlighed, så de 2 
måneder efter indtag var mere åbne bedømt ved NEO PI-R testen. Måske 
skulle man gennemgå de gamle LSD undersøgelser fra Frederiksberg Hospital 
med henblik på gunstig effekt hos subtyper af patienter og efterfølgende 
hypotesegenerering og –testning. Marianne Geoffroy rundede af med at 
diskutere ADHD og misbrug. Ikke overraskende har undersøgelser vist, at der 
hos voksne med ADHD var en overhyppighed af misbrug (45-55 %), mens folk 
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med misbrug har en overhyppighed af ADHD (11 % i et studie, 54 % i et andet 
studie). 
 
Når man får besøg af udenlandske kolleger fra USA, Tyskland og Holland, som 
i en menneskealder har været tilknyttet et universitetshospital, hvor de har 
ledet store forskningsgrupper indenfor alkohol- og stofmisbrug, er det 
tankevækkende, at vi her i Danmark ikke har klinikker på nogle af vore 
universiteter, hvor man i større stil forsker i og behandler patienter med 
alvorligt misbrug. Specielt når man tænker på, at alkoholmisbrug koster det 
danske samfund 10 – 15 mia. kr. pr år: ”If you think research is expensive – 
try disease”. Lad os krydse fingre for at misbrugsbehandlingen snart officielt vil 
komme til at ligge i sundhedssektoren og det psykiatriske behandlingssystem 
frem for under kommunerne, og at der i den forbindelse bliver oprettet 
specialklinikker på nogle af vore universitetshospitaler, hvor patienter med 
alkohol- og stofmisbrug kan blive behandlet, og hvor der udvikles kliniske 
forskningsprogrammer. Sådanne klinikker kan udvikle nye 
behandlingsstrategier, som efterfølgende kan benyttes af andre behandlere i 
hospitalssystemet og den primære sektor. 
 
Til slut en tak til Lundbeck for økonomisk støtte og et fremragende 
samarbejde, tak til Joachim, Marianne, Henrik og David for deres glimrende 
foredrag, og sidst men ikke mindst, var dette symposium aldrig blevet så godt, 
hvis ikke der havde været så stor en tilslutning til mødet. Derfor en stor tak til 
alle deltagerne – forhåbentlig kan vi i den nære fremtid gentage succes’en. 
 
Jakob Ulrichsen, formand for Dansk Psykiatrisk Selskabs Interessegruppe for 
Addiktiv Psykiatri. 
 
5.8 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
Akut psykiatrisk interessegruppe har haft et stille år. Gruppen har 
59 medlemmer. Der blev afholdt generalforsamling i januar, hvor 
bestyrelsen blev genvalgt. Den består således fortsat af: 
Lars Martin Nielsen (formand) 
Mette Brandt-Christensen (kasserer) 
Jeanett Bauer (sekretær) 
Nikolaj Renstrøm 
Der er derudover afholdt to bestyrelsesmøder, hvor der er lagt planer for 
medlemsmøder i det kommende år. 
I ugeskrift for Læger er der antaget en artikel om arbejdet i den psykiatriske 
udrykningstjeneste for 2010 og 2011, som bringes først i det nye år. 
Med udgangen af 2012 blev data indsamlingen vedr. projektet; 27-års follow-
up evaluering af den akutte psykiatriske service i København afsluttet. 
 
Lars Martin Nielsen 
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6. Associerede selskaber 
 
6.1 Dansk selskab for Klinisk Neuropsykiatri 
Dansk Selskab for Klinisk NeuroPsykiatri (DSKNP) blev stiftet i 2009 af en 
gruppe psykiatere med interesse for bl.a. diagnostik og behandling af ADHD og 
med særlig interesse i de neurologiske aspekter af psykiatriske diagnoser. 
Klinisk neuropsykiatri involverer en række specialer og DSKNP er et forum til 
inspiration og gensidig erfaringsudveksling mellem voksenpsykiatere, B+U 
psykiatere, neurologer, neuropsykologer, pædiatere, praktiserende læger, 
sygeplejersker.  
DSKNP er et selskab associeret til Dansk Psykiatrisk Selskab og blev i 
november 2012 optaget som medlem af Lægevidenskabelige Selskaber 
(LVS.dk).   
På vores hjemmeside www.DSKNP.dk kan man læse om kommende møder, 
vedtægter og bestyrelsen. Man kan indmelde sig ved at sende mail til 
bestyrelsen. 
Vi har i 2012 afholdt flg. ’Gå-hjem’ møder: 
27 feb.  Cand psych, Ph.D Vibeke F. Bliksted, Aarhus Universitetshospital 

Risskov Afd. P – Klinik for unge med skizofreni, Opus: ”Neuro-
kognitive og social-kognitive forstyrrelser hos unge 
diagnosticeret med skizofreni”  

18 april   Overlæge, dr. med. Steen Hasselbalch, Rigshospitalet, Hukomm. 
klinik og Klinik for Neurogenetik: "Funktionel imaging ved 
neuropsykiatriske sygdomme" 

4 sept. Praktisk minikursus no. 1. ”Hvordan diagnosticerer og 
behandler man ADHD hos voksne?” v. praktiserende speciallæge 
i psykiatri, Ph.D, Marianne Breds Geoffroy. 

13 nov.  Praktisk minikursus no. 2. ”Organisk Delir (akut organisk 
psykosyndrom): Diagnostik og behandling” v. overlæge Jens 
Nørbæk, Liaisonpsykiatrisk Klinik, Psykiatrisk Center Kbh.  

 
Marianne Breds Geoffroy, formand 
 
6.2 Dansk selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2012 afholdt to symposier:  

• Antidepressiva under graviditet - Er det forsvarligt? 
• Psychotherapy in depression – mechanisms, evidence and implementa-

tion. 
Endvidere er afholdt to specialkurser for speciallæger i psykiatri og læger sidst 
under speciallægeuddannelsen i psykiatri: 

• Specialuddannelse i bipolar lidelse (4 dage) 
• Specialuddannelse i unipolar lidelse (1½ dag) 
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Lars Vedel Kessing 
Formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser  
Professor, overlæge, dr.med.  
Psykiatrisk Center København, Afdeling O  
og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
7. Lægevidenskabelige selskaber 
LVS er aktuelt en sammenslutning af 120 danske lægevidenskabelige selskaber 
med 24.282 medlemmer. Selskabets formål er fortsat at fremme dansk 
lægevidenskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes 
holdninger og viden herom overfor offentligheden og derunder de centrale 
sundhedsmyndigheder. 
Jeanett Østerby Bauer 
Søren Rask Bredkjær 
Anders Fink-Jensen 
Marianne Breds Geoffroy 
Helle Charlotte Knudsen 
Anne Frank Lindhardt 
 
8. Nordisk samarbejde 
 
8.1 Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS) 
Formålet med den Nordiske Samarbejdskomite er at fremme og koordinere 
samarbejdet 
mellem de psykiatriske selskaber i Norden og deres medlemmer. Hvert nordisk 
land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til hver 
tid siddende formand. 
Estland blev fuldgyldigt medlem i 2009 og ved den seneste Nordic Congress of 
Psychiatry i Tromsø i 2012 blev Litauen og Letland optaget i 
samarbejdskomiteen. Samtidig valgtes ny formand: Lise-Lotte Bergerlind, der 
er formand for Svensk Psykiatrisk Forening. 
Samarbejdskomiteens website: www.nordiccommittee.org  er under 
rekonstruktion og skal bl.a. informere om komiteens opgaver, aktiviteter og 
medlemmer. 
Danmark skal efter tur være vært for den næste Nordic Congress of 
Psychiatry, og forberedelserne hertil er allerede i gang.  
 
Tidsskriftet Nordic J. Psychiatry har det seneste år undergået en 
omstrukturering og vil fremover overgå til elektronisk form.  
I 2012 skete der også en nyskabelse med udgivelsen af Nordic Psychiatrist, et 
tidsskrift, der har som formål at offentliggøre artikler af mere debatskabende 
karakter, generelle oplysninger om nordisk psykiatri, mm. Tidsskriftet udkom 
to gange i 2012, og sendes til alle medlemmer af DPS. 
 
Marianne Kastrup 6 års delegat og fra 2012 sekretær i samarbejdskomiteen 
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December 2012 
 
8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger, 
således at abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet, der er 
engelsksproget, er indekseret i Index Medicus og publicerer videnskabelige 
originalartikler og oversigtsartikler. Alle manuskripter sendes til 
chefredaktøren, som så fordeler manuskripterne på en ikke-national basis. I 
2011 havde tidsskriftet en impact factor på 0,98 (fra 0.779 i 2008, 0,992 i 
2009 og 0,88 i 2010). 5-års impact factor var 1,28. De månedlige abstract 
downloads er faldet lidt: Fra 162.000 til 116.000, hvorimod fuld tekst 
downloads steg lidt fra 26.000 til 274.000 – så det bruges vidt omkring. Fra 
januar 2012 til ultimo nov. 2012 blev truffet beslutning om 124 manuskripter, 
hvor af 70 blev accepteret. Tidsskriftet udkommer nu rutinemæssigt kun 
elektronisk. 
 
Martin Balslev Jørgensen 

 
9. Internationalt samarbejde 
 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation, og WPA fungerer som 
paraplyorganisation for 135 psykiatriske organisationer i 117 lande med et 
samlet antal medlemmer på godt 200.000 psykiatere. WPA er geografisk 
opdelt i 18 regioner. Danmark tilhører den nordeuropæiske zone 7, der 
omfatter de nordiske og baltiske lande og er i WPA repræsenteret ved vores 
Zonal Representative Henrik Wahlberg fra Finland valgt indtil 2014. 
WPAs website http://www.wpanet.org giver meget udførlig information om 
WPA’s struktur og mange aktiviteter. Oplysningerne på hjemmesiden suppleres 
med, at WPA udarbejder et kvartalsvist WPA News og en månedlig elektronisk 
bulletin. 
Tidsskriftet World Psychiatry, etableret af WPAs tidligere præsident Mario Maj, 
er aktuelt det mest udbredte psykiatriske tidsskrift i verden. Det udsendes frit 
til ca. 33.000 psykiatere spredt over hele verden. Dets impact factor stiger 
konstant og har i 2012 nået 6,23, hvilket placerer tidsskriftet som nr. 9 blandt 
126 psykiatriske tidsskrifter. Tidsskriftet har en meget væsentlig rolle som 
formidler af forskningsresultater til WPAs kontaktflade. Tidsskriftet foreligger 
primært i en engelsk udgave, men er samtidig oversat til en række sprog og 
findes endvidere på WPAs hjemmeside.   
WPAs betydelige rolle som vidensformidler ses også i de mange publikationer, 
der udgives. Blandt de seneste udgivelser kan nævnes: Thornicroft G et al 
(eds) Community Mental Health og Riba M et al (eds) Psychiatry and Heart 
Disease.  
Sidstnævnte publikation reflekterer den interesse, som WPA udviser for 
sammenfaldende fysisk og psykisk sygelighed, en interesse, der også ses i 
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WPAs educational module: Physical Illness in Patients with Severe Mental 
Disorders.  
WPA vedtog på World Congress of Psychiatry i 2011 en Action Plan for 2011-
14, der stiler mod at øge synlighed og respekt for WPA globalt. Dette gøres 
bl.a. gennem et mangeårigt tæt samarbejde med WHO, hvor fokus i øjeblikket 
er udviklingen af ICD-11.  
WPAs aktiviteter er mange og de mere end 60 videnskabelige sektioner udfører 
et meget omfattende formidlingsarbejde og medlemskab i en sektion, er en 
mulighed for at få del og indblik i WPAs verden. Som tidligere år vil jeg varmt 
anbefale, at man jævnligt holder sig ajour på WPAs hjemmeside. 
 
Marianne Kastrup 
 
9.2 UEMS 
Årsrapport for Union Européenne des Médecins Spécialistes, Section og Euro-
pean Board of Psychiatry  
 
UEMS Section and Board of Psychiatry har afholdt to møder i 2012. Første 
møde foregik i Bergen i Norge, det andet møde i Dublin i Irland 
 
Den finansielle krises indflydelse er fortsat mærkbar og møderne bliver fortsat 
præget af færre landes bidrag. Grækerne var eksempelvis fraværende ved 
mødet i Bergen pga. generalstrejke i hjemlandet. Ved mødet i Bergen var det 
centrale emne en ny forretningsorden – Rules of Procedure(RoP). Udfaldet 
blev, at man vender tilbage til den RoP som UEMS Council anvender. Et 
forarbejde til ny RoP blev dermed forkastet. Den forkastede RoP indeholdte 
kriterier for delegeredes kvalifikationer: De skulle have særlig viden og 
interesse indenfor videre- og efteruddannelse. Forslaget skulle forberede en ny 
strategi for UEMS Section and Board of Psychiatry. For at præcisere UEMSs 
placering i europæisk psykiatri, skal den nye strategi netop have fokus på 
videre og efteruddannelse. Diskussionen om en ny strategi kom på 
dagsordenen i Dublin. Her blev den nye strategi vedtaget. I forlængelse af 
denne beslutning blev European Board of Psychiatry lagt ind under Section of 
Psychiatry. Det skete som vedtagelse af et beslutningsforslag fremlagt forud 
for det planlagte valg til ”the officers group”. Fremover består den psykiatriske 
del af UEMS kun af Section of Psychiatry. Den vil herefter beskæftige sig med 
alle sagsområder; men specielt de områder som tidligere lå under European 
Board. Antallet af officers er også reduceret, således at der i øjeblikket er en 
præsident, to vicepræsidenter, en sekretær og en kasserer.  
 
Mange hilsner 
Torsten B Jacobsen 
 
10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
Endnu et år er gået. Vi kan i FYP se tilbage på et år med alsidige aktiviteter. 
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Året startede traditionen tro med afholdelsen af seminaret på Plaza Hotel i 
Odense. Vi havde valgt at fokusere på ADHD med den interessevækkende 
underoverskrift ”undskyldning eller diagnose?” På trods af afbud fra flere talere 
og udfordringer med at erstatte disse, blev det en indholdsrig weekend med 
berigende faglige diskussioner og tid til socialt samvær og hygge. Overlæge 
Maj-Britt Kalvaag fra Aalborg fortalte om ADHD i børne- og 
ungdomspsykiatrien, mens privatpraktiserende psykiater Klavs Nicholson 
fortalte om behandlingen hos voksne. Lørdag formiddag berettede professor 
Poul Jennum om søvnforstyrrelser i forbindelse med psykisk sygdom, hvilket 
udløste mange uddybende spørgsmål fra tilhørerne. 
FYP har igen i år haft engagerede yngre psykiatere i etablerede arbejdsgrupper 
indenfor begge specialer. FYP deltager herudover på introduktionskursus og 
arbejder aktuelt på at være repræsenteret i det opdelte kursus for såvel 
voksen- som børne- og ungdomspsykiatri.  Derudover deltog FYP i karrieredag 
på Panuminstituttet samt summerschools. 
FYP blev gjort opmærksom på en verserende debat omkring tidsforbruget på 
administrative opgaver. I den forbindelse forfattede ledelsesgruppen et indlæg 
til Dagens Medicin, som blev taget godt imod blandt kollegaerne på de 
psykiatriske centre og afdelinger. FYP ønsker at styrke rekrutteringen ved at 
skabe gode arbejdsbetingelser. Det mener vi udmøntes bedst ved at bruge 
mest mulig tid med patienterne. 
I forbindelse med ”medicinsagen” på Psykiatrisk Center Glostrup anerkender 
FYP de ansvarsbevidste medlemmer, der ønsker at gøre opmærksom på 
uhensigtsmæssige vilkår for Yngre Psykiatere. 
Vi har i løbet af året været i løbende dialog med Dansk Selskab for Børne- og 
Ungdomspsykiatri, som rettede henvendelse til os, da de havde erfaret, at 
flere kursister sprang fra uddannelsen. FYP indsamlede oplysninger og 
forfattede en udtalelse, som samlede forskellige tiltag, der kunne forbedre 
vilkårene i uddannelsen, således at man kan fastholde Yngre Læger. Denne vil 
blive fremlagt på BUP-DK’s årsmøde. Vi er i FYP glade for at kunne bidrage til 
at sikre fortsat rekruttering til faget.  
Ledelsesgruppen glæder sig over den øgede søgning til særligt 
voksenpsykiatrien og håber udviklingen vil brede sig til resten af landet. 
FYP har været stærkt repræsenteret internationalt igen i år. FYP er en del af 
det europæiske samarbejde for psykiatere (EFPT) og har deltaget dels i det 
årlige seminar i Sorrento, Italien. Det blev udvidet med et markant akademisk 
program, hvor blandt andet næstformand i WPA Dinesh Bhugra, overlæge 
Marianne Kastrup og professor Norman Sartorius forelæste om transkulturel 
psykiatri og psykiatriske paradigmer. På dansk initiativ blev der ved mødet 
stiftet en arbejdsgruppe med fokus på kulturel diversitet, der aktuelt 
planlægger forskning i transeuropæiske tendenser, hvad angår brug af kittel 
blandt læger i psykiatrien. Ligeledes har FYP sendt repræsentant til en 
konference om at styrke samarbejdet mellem Yngre Psykiatere i Øst- og 
Vesteuropa. Den foregik i Minsk, Hviderusland og havde fokus på stigma i 
samfundet, men også blandt læger. 
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Vi har i Danmark kunnet tilbyde udvekslingsophold for to udenlandske 
voksenpsykiatere i hoveduddannelse. Der er ligeledes mulighed for at sende 
danske kursister indenfor begge specialer af sted gennem EFPT’s ”Exchange 
Programme”. 
Vi ser frem til at afholde seminar igen i januar 2013. Emnet vil være 
dobbeltdiagnoser – pladsen mellem to de stole. Som noget nyt har vi satset på 
at afholde seminaret i København med den forventning, at det kan tiltrække 
flere deltagere fra alle dele af landet. Allerede nu er der flere tilmeldte end 
antal deltagere ved sidste års seminar. 
FYP har gennem flere år debatteret kommunikationen med medlemmerne. FYP 
kan derfor med glæde konstatere, at flere har været aktive med faglige indlæg 
på vores Facebook side. FYP ønsker, at de sociale medier kan anvendes til at 
sprede arbejdsglæde og stolthed over vores fag. 
FYP ser derfor forventningsfuldt frem til endnu et arbejdsår med det formål at 
udbrede kendskab til voksen og børne- og ungdomspsykiatri i Danmark.  
 
René Sjælland 
 
11. Studenterorganisationer 
 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
Vi havde i PSM en spændende start på 2012, hvor vi var 6 fra bestyrelsen med 
til DPS årsmøde i Nyborg marts måned. Årsmødet bød på mange interessante 
foredrag - hvor vi efterfølgende fik Rasmus Nejst Jensen til at gentage 
succesen med foredraget Angsten i Kunsten i Aarhus universitetspark, hvor 
medicinstuderende kunne lade sig inspirere. 
Desuden var årsmødet en god anledning til at møde og udveksle erfaringer 
med de andre studenterforeninger, PMS fra København og PSYK-O fra Odense. 
2012 er gået som de andre år med at arrangere foredrag med psykiatrien i 
højsæde, hvor vi blandt andet i april havde “Psykiatri for dummies” med 
psykiater Claus Fisher med stort fremmøde, hvor vi i PSM nød at se lokalet 
fyldt til bristepunktet og et tankevækkende og humoristisk foredrag om ADHD 
med psykiater Jakob Ørnberg i november. 
Traditionen tro havde vi i september PSM ‘s årlige symposium på Helnan 
Marselis Hotel - en dag som spændte bredt indenfor psykiatriske emner. 
Psykiater Maja Reinau Larsen om personlighedsforstyrrelser, psykolog Louise 
Meldgaard om neuropsykologiske perspektiver på psykiatrisk behandling, 
psykiater Raben Rosenberg om evolutionær psykiatri, og hvorfor bliver man 
psykisk syg, psykiater Birgitte Nori om psykodynamisk psykoterapi, Nikolaj 
Kragelund – om hvordan det er at være ung læge i psykiatrien. Takket være 
sponsorat fra Servier var denne dag mulig igen i år. Som altid er der stor 
tilslutning til denne dag og 2012 var ingen undtagelse, hele 170 havde 
efterspurgt en plads, desværre havde vi kun plads til 70. 
Nye skud på stammen I PSM:  
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-Journal Club, hvor vi indtil nu har haft 3 vellykkede aftner, hvor vi diskuterer 
psykiatriske emner.  
-LOCO-motivet, vi er på nuværende tidspunkt i gang med et projekt, hvor vi 
gerne vil ud på skoler og undervise om psykiatriske emner for at bryde de 
tabubelagte områder og undgå stigmatiseringen af børn og unge med 
psykiatriske lidelser.  
Vi har efter generalforsamlingen i november 2012 udarbejdet en ny 
medlemsstruktur. Målet er at samle en lidt mindre medlemsgruppe, men som 
til gengæld er mere aktivt deltagende i Journal Club og andre af PSM’s 
aktiviteter. 
Vi har I PSM store forventninger til 2013 og glæder os til at grave endnu 
dybere i psykiatriens verden. 
 
Maria Andersen 
 
11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
I det forgangne år har de fynske medicinstuderende stiftet kendskab til flere 
emner indenfor det psykiatriske felt. I foråret tiltrak Henrik Day Poulsen 
omkring 250 studerende og sommeren blev indledt af Jimmi Nielsen med et 
foredrag om den nyeste forskning indenfor skizofrenispekteret. Efteråret bød 
på foredrag omhandlende mulighederne for at praktisere det psykiatriske 
speciale under fjerne himmelstrøg ved Morten Ekstrøm. Året sluttede af med et 
foredrag om ECT, afholdt af Poul Videbech i følgeskab af en patient. Disse 
arrangementer har affødt særdeles positiv feedback fra de medicinstuderende.  
Gruppen har derudover været repræsenteret med stande ved diverse 
studenterarrangementer og fungeret som bindeled mellem psykiatriske 
forskningsenheder og studerende, der ønsker job og opstart af 
forskningsprojekter inden for feltet.  
Vores aktiviteter støttes økonomisk af det sundhedsvidenskabelige fakultet på 
Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette gør det muligt 
fortsat at afholde vores arrangementer uden deltagergebyr fra de studerende. 
Dette er bestemt en medvirkende faktor til den fortsat store tilslutning til vores 
foredrag.   
Den økonomiske støtte samt en særdeles velvillighed til at inddrage 
psykiatriinteresserede medicinstuderende har gjort, at vi har kunnet deltage i 
DPS årsmøde, BUP årsmøde og FYP’s årlige seminar. 
Vi vil i det kommende år, i samarbejde med Region Syddanmark, forsøge at 
indlede flere tiltag for fortsat at øge interessen og fastholde denne blandt de 
medicinstuderende for det psykiatriske speciale.  
 
En stor tak til de psykiatere, der på den ene eller anden måde har brugt deres 
fritid på og for Psyk-O; uden jeres bidrag og indsats ville dette ikke være 
muligt. 
 
På vegne af bestyrelsen 
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Emilie Wieben,  
Formand i Psyk-O   
 
11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
PMS er en basisgruppe på Københavns Universitet, hvis formål det er at øge 
kendskabet til og interessen for det psykiatriske speciale blandt 
medicinstuderende. 

PMS har i 2012 været igennem en større udskiftning, både blandt menige 
medlemmer, i bestyrelsen og på formandsposten. Rasmus Handest har siden 
årsskiftet været formand og i december blev der valgt ny bestyrelse. 
Rekrutteringen er øget gennem det sidste år, særligt er vi glade for, at flere 
folk på første del studiet har meldt sig ind i PMS. Vi er aktuelt omkring 15 
aktive medlemmer. Vores månedsmøder er velbesøgte og det samme gælder 
foredragene. Af større foredrag har vi det forgangne år haft 3 stk. I foråret 
havde vi Henrik Day Poulsen ude for at fortælle om psykopati og psykose, 
inspireret af diskussionen omkring Anders Behring Breivik. Omkring 200 mødte 
op og det var en stor succes. Desuden havde vi temadag om skizofreni med de 
tre dygtige foredragsholdere, Pia Glyngdal, Anders Fink-Jensen og fra 
foreningen SIND Peter Larsen. Det var en vellykket temadag og vi har 
efterfølgende fået mange positive tilkendegivelser både mht. indhold og form. 
Endelig havde vi i december Bjørn Ebdrup ude for at fortælle om antipsykotika, 
hvilket også var et spændende og vellykket foredrag. Mange tak til jer alle for 
at stille op! 

Vi er glade for den store velvilje vi fra PMS møder, når vi henvender os til 
eventuelle foredragsholdere, og vi glæder os til fremtidige arrangementer! 

 
På vegne af bestyrelsen i PMS,  
Rasmus Handest og Sarah Gørtz, hhv. formand og næstformand 
 
12. Danske Psykiatere og Børne-ungdomspsykiateres Organisation 
(DPBO) 
Intet modtaget til årsberetningen. 
                        
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 
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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. 
 
Stk. 2 
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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. 
ÅRSBERETNING 2007 
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. 
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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 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 geografi ske 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. 
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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 
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 m.h.p. 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. 
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§ 9 B 
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 
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. 
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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. 
 
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. 
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§ 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 
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 
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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. 


