Per Bech skal hermed motiveres for æresmedlemskab af Dansk Psykiatrisk Selskab for sin enestående
faglige og videnskabelige indsats, for sin forskningsmæssige kompromisløshed og for et usvækket klinisk
engagement.
Per Bech blev født i Svendborg den 12. januar 1942, blev cand. med 1969, speciallæge i psykiatri 1978 og er
som 72-årig stadig aktiv som professor ved Københavns Universitet. Meget betegnende er Per Bech
professor i en disciplin, som han selv har udviklet, nemlig Klinisk Psykometri og hvor professoratet i 2013
blev forlænget foreløbig for 5 år.
Allerede i 1991 blev Per Bech professor i klinisk psykiatri ved Odense Universitet, men det var ved
Forskningsenheden i Hillerød, nu Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvortil Per Bech fra 1981 blev knyttet
som overlæge og leder, at han skulle slå sin nationale og internationale position fast.
Efter guldmedaljeafhandlingen fra Århus Universitet i 1972 om Risikomomenter ved anvendelse af
cannabispræparater, kom gennembruddet med doktordisputatsen fra Københavns Universitet i 1981 med
titlen: Rating Scales for Affective Disorders: Their Validity and Consistency. I disputatsen blev BechRafaelsens Melankoliskala og Hamiltons Subskala fremhævet som skalaer, der er unikke til at måle
sværhedsgraden af depression. Internationalt førte dette til en invitation fra WHO, hvor Per Bech sammen
med Ole Rafaelsen og Paul Kielholz udvalgte en samling rating skalaer indenfor depressionsområdet. Per
Bechs eget monumentale kompendium fra 1993 med titlen: Rating Scales for Psychopathology, Health
Status and Quality of Life, er stadig en klassiker. Senere værker indenfor samme område er Per Bechs
Klinisk Psykometri fra 2011, engelsk udgave: Clinical Psychometrics fra 2012 og det danske kompendium:
Rating Scales for Affektive Lidelser fra 2005.
Fra 1995-2005 opnåede Forskningsenheden i Hillerød med Per Bech som leder status som WHO
Collaborating Center for Mental Health på områderne livskvalitet, stress og depression. Udover en lang
række videnskabelige publikationer intensiveredes det internationale engagement, hvorom man bl.a. kan
læse i det Supplementum i Nordic Journal of Psychiatry, som Per Bech skrev ved Forskningsenheden 25-års
jubilæum i 2006. Titlen er betegnende for Per Bechs engagement i patienterne og for en sjælden
videnskabelig redelighed: Psychiatric Outcome Studies: Does Treatment Help the Patients? A Popperian
Approach to Research in Clinical Psychiatry.
Per Bech var en af grundlæggerne af det navnkundige DUAG (Danish University Antidepressant Group) i
1983 og har været dets præsident fra 2010. En generation af yngre psykiatere har herigennem haft
mulighed for kvalificeret træning i anvendelsen af depressions rating skalaer. Undervisning og formidling af
forskningsresultater har fyldt meget i Per Bechs karriere, nationalt som internationalt. Således har Per Bech
gæsteforelæst ved en række europæiske universiteter og herhjemme var Per Bech meget aktiv under
Hjerneårets kampagne i 1997 som leder af Depressionsgruppen. Det blev til film, bøger, pjecer, plakater og
offentlige forelæsninger.
Per Bechs ihærdighed, disciplin og energi er legendarisk. Han har skrevet over 400 artikler alene eller for de
flestes vedkommende sammen med andre i internationale tidsskrifter om klinisk psykiatri med vægt på
depressionsområdet, psykometri, livskvalitet, diagnose og klassifikation, psykofarmakologi og biologisk
psykiatri, hvortil kommer bøger og kapitler i bøger. Han har været flittigt brugt som bedømmer ved en lang
række internationale tidsskrifter og har haft sæde i en række redaktionelle paneler, herunder i Acta
Psychiatrica Scandinavica.
Foreningsmæssigt har Per Bech beklædt vigtige poster, herunder som generalsekretær i ECNP (European
College of Neuropsychopharmacology) fra 1987 – 1991, som præsident for EPA (European Psychiatric
Association) fra 1993 -1994 og som Generalsekretær for CINP (Collegium Internationale

NeuroPsychopharmacologicum) fra 1998 – 2002. Som præsident for EPA bragte han denne kongres 2 år i
træk til København.
Per Bech har modtaget en række udmærkelser. I 1983 modtog han Anna-Monika Prisen for sit arbejde
Rating Scales for Affective Disorders, i 1991 modtog han Duphar Antidepressant Award, i 1996 Mölnlycke
Quality of Life Award, i 2009 Strömgren-prisen og i 2010 CINP Pioneers in Psychopharmacology Award. I
1996 blev Per Bech æresmedlem af Royal College of Psychiatrists, UK og i 2000 æresmedlem af European
Psychiatric Association.
Motiveringen for disse hædersbevisninger kan uddrages af det foregående, for essensen af denne
indstilling: ”Hvad er sandhed andet end leven for en idé”.
Dansk Psykiatrisk Selskab er glad for, at Per Bech har accepteret at blive indstillet til selskabets
æresmedlemsskab.
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