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1. Formandens Beretning 
1.1 DPS’ struktur  
Dansk Psykiatrisk Selskab(DPS) er et videnskabeligt selskab for læger der interesser 
sig for psykiatri. Medlemmerne er derfor altovervejende speciallæger i psykiatri og 
læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En del af medlemmerne er slut-
tet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed 
er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalfor-
samlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan ned-
sætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige 
arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mu-
lighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Sel-
skabets love giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige 
grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan være as-
socieret 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. 31. december 2020  
Ordinære medlemmer: 882 
Æresmedlemmer: 3 
Korresponderende medlemmer: 18 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer: 249 
Udlandsarbejdende medlemmer: 6 
I alt: 1.158 

Antal medlemmer Mænd Kvinder I alt 
YL 116 189 305 

Medlemmer afgået ved døden i år 2020: 

Klavs Nicholson 
Per Udsen 
Mette Waaddegaard 
Joakim Hoffmeyer 
Anne-Marie Schmidt 
Anita Weeke 

Æret være deres minde 

1.3 Medlemsmøder  
Medlemsmøde nr. 628, generalforsamling 2020 blev holdt den 17. juni 2020 vir-
tuelt p.g.a. situationen med Corona. Protokollat af generalforsamlingen er indsat 
efter formandens beretning. 

1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2021 
Gitte Ahle, formand, valgt 2018 
Mikkel Vossen Rasmussen, næstformand, valgt 2020 
Tove Mathiesen, kasserer, valgt 2017 
Simon Hjerrild, sekretær, webredaktør, valgt 2019 
Rasmus Handest, valgt 2018.  
Thomas Kirkegaard, valgt 2018 
Lene Høgh, valgt 2018 
Hans Henrik Ockelmann, valgt 2019 
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Bjørn Ebdrup, suppleant 

1.5 Bestyrelsens arbejde 2020 

1.5.1 Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen har i 2019 holdt bestyrelsesmøder den 7/1, 4/2, 16/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1-
2/9 (Internat), 7/10, 4/11, 4/12. 

1.5.2 Et år i Covid-19s tegn 
Året 2020 begyndte forholdsvist stille og roligt. Bestyrelsen fortsatte det arbejde, 
som vi var i gang med. Vi holdt årets første bestyrelsesmøde i Aalborg, hvor vi blev 
meget vel modtaget af vores medlemmer der, som havde lavet et godt on spæn-
dende program til os. Vi var til møde med formanden og vicedirektøren for Det 
Psykiatriske Ankenævn på foranledning af vores medlemmer, som sidder der, fordi 
de oplevede udfordringer med at få fagligheden gjort gældende. Sundhedsstyrel-
sen sendte en ny vejledning i høring om fastholdelser, hvilket var noget, som gen-
nem længere tid havde ligget os meget på sinde. I februar ansatte vi en ny pres-
semedarbejder.  

Og så kom Covid-19. Vi fik travlt med at undersøge, om vi kunne afholde vores 
årsmøde, som var planlagt til 12-14. marts og vores generalforsamling den 13. 
marts. Det stod dog forholdsvist hurtigt klart, at det ville være uforsvarligt at gen-
nemføre, og der kom da også efter kort tid restriktioner, som betød, at man ikke 
måtte mødes. Vi måtte aflyse vores årsmøde og udsætte vores generalforsamling 
på ubestemt tid. Vi troede på daværende tidspunkt, at vi muligvis ville kunne holde 
generalforsamlingen med fysisk fremmøde senere, men tiden gik, og vi kunne ikke 
længere som bestyrelse forsvare at sidde uden fornyet mandat, så den 17.6. måtte 
vi afholde vores generalforsamling virtuelt.  

Alle vores bestyrelsesmøder har været afholdt virtuelt undtagen vores internat, 
som blev holdt i en periode, hvor det så ud til at lysne lidt. Vi måtte aflyse vores 
årlige møde med professorerne, og de fleste øvrige møder har været holdt virtuelt. 

1.5.3 Nyborg Strand 
Da vi måtte aflyse vores årsmøde 2020, forsøgte vi at indgå en aftale med Nyborg 
Strand som kunne være fordelagtig for begge parter. Ingen af os havde jo stået i 
en lignende situation før, og vi mente, at der var tale om force majeure. Det mente 
Nyborg Strand dog ikke, og de forlangte det fulde afbestillingsgebyr på omkring 
800000 kr. Vi forsøgte via vores advokat forskellige forslag til forlig, bl.a. at betale 
halvdelen hver, da de jo f.eks. ikke behøvede at kalde mandskab ind og købe rå-
varer, når vi ikke kom. Det er ikke lykkes os at opnå et forlig, og Nyborg Strand har 
lagt sag an imod os for at få deres penge. Denne sag forventer vores advokat, at 
vi vinder, den er af principiel karakter, og den er endnu ikke afgjort. 

1.5.4 Ud i landet 
Vi har haft meget stor glæde af at komme rundt og tale med medlemmerne i de 
forskellige regioner og høre, hvordan man har indrettet sig de forskellige steder, 
samt høre om de styrker og udfordringer, der er de forskellige steder. Det er læ-
rerigt og givende på mange måder. Planen var, at vi ville fortsætte disse besøg, 
men det har ikke været muligt pga. Covid-19. Vi genoptager det, så snart det igen 
bliver en mulighed.  

1.5.5 10 årsplan for psykiatrien 
10 årsplanen, som vi havde glædet os til at komme i gang med, blev desværre 
skubbet noget i baggrunden pga. Covid-19. Endelig den 18. august blev det muligt 
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at holde det første møde i følgegruppen. De mange aktører var forinden blevet 
bedt om at udpege et antal deltagere til møderne. Planen var, at der skulle  
holdes to følgegruppemøder, og derimellem 2 møder i hver af de 4 arbejdsgrup-
per, som var nedsat. De 4 arbejdsgrupper skulle beskæftige sig med mental sund-
hed, børne- og ungdomspsykiatri, primærsektoren og den sociale psykiatri samt 
den regionale psykiatri. Der skulle tages udgangspunkt i alt det arbejde, som i for-
vejen var lavet, så man ikke skulle ”opfinde den dybe tallerken igen”. Der var lavet 
en skabelon til rapporten, der blev skrevet ind i. Vi havde to medlemmer i følge-
gruppen, to medlemmer i arbejdsgruppen om den regionale psykiatri og et med-
lem i arbejdsgruppen om sekundærsektoren.  Vi skulle udarbejde et udfordrings-
billede, som skulle være klar i slutningen af februar 2021.  

Det første møde i følgegruppen og de første møder i arbejdsgrupperne blev holdt 
planmæssigt og med fysisk fremmøde. DPS s bestyrelse gennemgik materialet mi-
nutiøst og sendte tekstnære kommentarer til rapporten tilbage ligesom vi sendte 
undersøgelser og rapporter ind, som vi mente skulle medtages. Så slog Corona for 
alvor til igen, og møderne blev udsat, men bagkanten blev ikke udsat, og vi i føl-
gegruppen blev bekymrede for om vi kunne levere et ordentligt gennemarbejdet 
udfordringsbilledet under disse forhold. Vi havde fornemmelsen af, at det var pres-
set og at psykiatrien ikke var prioriteret. Så vi bad om udsættelse, som vi fik, så 
arbejdet nu skal være klar i slutningen af april 2021.  

Der var store udfordringer med at holde så store møder med så mange forskellige 
aktører virtuelt, hvor man ikke kunne se alle. Sundhedsstyrelsen har derfor taget 
initiativ til at holde bilaterale møder med de enkelte aktører, hvilket vi deltager i. 
Der skal afholdes møde i følgegruppen i februar 2021. Vi regner med, at vi, efter 
udfordringsbilledet er tegnet i april, bliver indkaldt til et arbejde, hvor løsningerne 
skal findes. 

Det er DPSs mål at planen bliver på linje med kræftplanen. Vi ser gerne, at der 
afsættes tilstrækkeligt ressourcer både i form af kompetencer og tid til at gennem-
arbejde den og økonomiske ressourcer til at gennemføre den. Et arbejde som mu-
ligvis vil foregå i etaper, og hvor vi er nødt til at sætte akut ind med ressourcer til 
de mest nødlidende områder imens. 

1.5.6 Lægeforeningen 
DPS har fortsat et fremragende samarbejde med Lægeforeningen. I forbindelse 
med 10 års planen afholder vi løbende møder, hvor formanden for Lægeforenin-
gen er mødeleder, og hvor der er deltagelse af både Yngre Læger, Overlægefor-
eningens Psykiatriudvalg, PLO, BUP og DBPO. Der er udtalt støtte og sparring, og 
lægeforeningen kæmper, som vi, for en psykiatriplan på lige fod med kræftpla-
nerne. Vi er meget glade og taknemmelige for, at Lægeforeningen støtter DPS på 
denne måde. De har stort politisk indblik og kræfter, som kan løfte den store op-
gave. 

1.5.7 Sundhedsstyrelsen 
DPS har også fortsat et godt og tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Det er 
vores klare indtryk, at SST er interesseret i, at der virkelig kommer til at ske noget 
på psykiatriområdet denne gang. De er meget lydhøre overfor, hvad vi har af input. 
Så selvom optakten til psykiatriplanen blev forpurret af Covid-19, har vi nu en tro 
på, at vi nok skal få landet en ordentlig plan. SST har ansat tre af vores dygtige 
kolleger i forløbet med planen.  
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1.5.8. PsykiatriAlliancen 
Psykiatrialliancen består nu af 35 organisationer. Talsperson er fortsat Kristian Ben-
nedsen fra Sind, som gør et fantastisk arbejde. Det er ikke let at holde styr på så 
mange mennesker, og så mange meninger.  

FOA tager sig af sekretariatsopgaven, og de gør et rigtig godt stykke arbejde. 

Som nævnt i årsberetningen 2019 havde FOA fået 1 mill. til at lave politisk oplæg 
til psykiatriplanen. De tilbød at være sekretariat og indbød forskellige interessenter 
til arbejdet, som DPS selvfølgelig også deltog i. Det blev til ”Psykiatriløftet” med 8 
psykiatriløft til den 10-årige psykiatri handlingsplan. ”Psykiatriløftet” var historisk, 
idet alle 35 organisationer samt Danske Regioner og KL stod bag.  

I forbindelse med 10-årsplanen holdes der jævnligt møder i Psykiatrialliancens ko-
ordinationsudvalg. 

1.5.9 Møde med psykiatriordførerne 
Der har været afholdt møde med Liselott Blixt blandt andet vedrørende behovet 
for en mere nuanceret debat om anvendelse af tvang. Derudover har der ikke 
været møder pga. Covid-19. 

1.5.10 Anden mødeaktivitet med debatindlæg og oplæg 
Vi har blandt andet deltaget i debatter og holdt oplæg i forbindelse med: 
Pandemiens efterspil, KL Social og hos SIND. 

1.5.11 Anden mødeaktivitet i øvrigt 
Vi har igen i år deltaget i møder med Socialstyrelsen, KL, Ergoterapeutforeningen, 
Fysioterapeutforeningen, FOA, SL m.fl. 

1.5.12 Det Psykiatriske Ankenævn 
Vi havde i januar 2020 møde med Formanden for Ankenævnet på foranledning af 
vores medlemmer, som sidder i ankenævnet. Vi ved at mange af jer dagligt har 
problemer med afgørelserne, og vi håber, at vi kan opnå et bedre samarbejde med 
dem. Foreløbig vil der komme justeringer i Medicin.dk. 

1.5.13 Høringssvar 
DPS har igen i år modtaget adskillige høringssvar. Vi har fundet det relevant at 
besvare følgende: 
Høring over udkast  til forslag til ny epidemilov. 
Høring over udkast til lov om ændring af lov om social service, lov om almene 
boliger m.v. og lov om leje af almene boliger. 
Høring over udkast til ændring af Bekendtgørelse om autoriserede sundhedsper-
soners patientjournaler (journalføring, opbevaring, videregivelse og overdragelse 
m.v.) 
National klinisk retningslinje for forebyggelse og behandling af organisk delirium. 
Høring over forslag til lov om epidemier m.v. (epidemiloven) (L 134). 

1.5.14 Udpegninger fra DPS i 2020 
Opdatering af NKR for rehabilitering af patienter med prostatakræft. 
Professor Annamaria Giraldi. 

Opdatering af NKR for forebyggelse og behandling af organisk delirium. 
Overlæge Jens Nørbæk. 
Overlæge Zoltan Barhanyi. 

Arbejdsgruppen vedrørende antipsykotika og hyperprolaktinæmi  
Professor Anders Fink 
Overlæge Lone Baandrup 
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Styregruppen for Demensdatabasen 
Overlæge Maria Brink 

Det særligt sagkyndige råd under Styrelsen for Patientsikkerhed. 
Overlæge Ulla Almegaard 
Overlæge Hans Henrik Ockelmann 
Overlæge Kim Balsløv 
Overlæge Bjarne Ivan Christensen 
Overlæge Pernille Helmbæk suppl. 

Følgegruppen for 10 års planen 
Formand Gitte Ahle 
Næstformand Mikkel Rasmussen 

Arbejdsgruppen for Indsatsen i det primære sundhedsvæsen og den psykosociale 
indsats i kommunen 
Bestyrelsesmedlem Tove Mathiesen 

Arbejdsgruppen for Indsatsen i den regionale psykiatri. 
Formand Gitte Ahle 
Bestyrelsesmedlem Lene Høgh. 

1.5.15 Forfattere og referenter for Medicin.dk 
Forfattere: 
Anders Fink-Jensen 
Lars Vedel Kessing 
Raben Rosenberg 
Poul Videbech 
Jakob Krarup 

Referenter: 
Anders Fink-Jensen 
Jimmi Nielsen 
Sune Straszek 
Martin Balslev Jørgensen 
Maj Vinberg 
Torben Arngrim 
Jannik Bjerrum 

1.5.16 Sommerskole 
Vi måtte desværre afstå fra at afholde sommerskole i 2020 pga. Covid-19. Vi gen-
optager sommerskolerne, så snart det kan lade sig gøre. 

1.5.17 Ad hoc udvalg 
DPS har i 2020 nedsat to ad hoc – udvalg: 

Udvalg for digitalisering og innovation 
Udvalgets fokus er at rådgive især bestyrelsen om evidensen og datahåndterings-
mæssige udfordringer knyttet til diverse teknologiske virkemidler (applikationer, 
wearables, virtual reality (VR), big data, machine learning, telepsykiatri) samt de 
etiske udfordringer, der kan være knyttet hertil. Medlemmer i udvalget har alle 
forskningsmæssig baggrund og vil ruste DPS til at kritisk at vurdere de mange tek-
nologiske løsninger, der i nogle tilfælde ukritisk og uden tilstrækkelig evidens im-
plementeres i psykiatrien. 

Udvalg for kvalitetsløft af psykiatrien 
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Udvalget er i sin spæde start og kommissorium bliver præsenteret på årsmødet. 
Foreløbig har udvalget identificeret 3 væsentlige områder som der skal arbejdes 
med: 1. Videns/kompetenceniveau i forhold til psykopatologi og diagnostik; 2. Vi-
dens/kompetenceniveau i forhold til somatisk sygdom; 3. Etiske problemstillinger.  

Hvidbogsudvalget, som blev nedsat i 2019 til opdatering af Hvidbogen, arbejder 
fortsat af fuld kraft. Hvidbogen forventes klar til præsentation på årsmødet i marts 
2021. 

1.5.18 Internationalt 
I kraft af medlemskaberne af Nordic Psychiatric Association (NPA) og European 
Psychiatric Association (EPA) har DPS igen i år deltaget i Internationalt arbejde. 
Dog har især kongresser og internationale møder været hårdt ramt af COVID-19 
restriktioner, hvilket har betydet disse har været afholdt digitalt. Især i EPA har man 
arbejdet på en kortlægning af forholdene i psykiatrien i Europa, mens der udover 
dette har været et stort fokus internationalt på de direkte og indirekte effekter av 
COVID-19 på populationers mentale sundhed.  

1.5.19 DPSnet og informationsstrategi 
I 2020 var der i alt 102.334 besøg mod 154.725 i 2019 (et fald på 34 pct.).  
Heraf var de 58.526 unikke besøg i 2020 – mod 69.170 i 2019 (et fald på 15 pct.). 

Faldet i antal besøgende skyldes formentligt, at covid-19 har begrænset begiven-
heder, kurser m.m., som brugerne har hentet information om på hjemmesiden.  

Ligesom i 2019 og andre år var de fem mest besøgte sider i 2020:  
1) Nyheder (herunder presseklip, DPS-indlæg mm). 
2) Om DPS --> Årsmøde 2021. 
3) Publikationer (herunder guidelines).  
4) Uddannelse (herunder i-stilling og h-stilling).  
5) Forskning (herunder fonde/legater). 

1.5.20 Presse 
DPS har igen i år været en del i medierne ikke mindst på baggrund af 10 års-
planen. I efteråret tog en gruppe medlemmer til genmæle i UFL, da de ikke var 
helt enige i bestyrelsens linje. Vi fandt dog ikke, at der var den store uenighed, når 
det kom til stykket. 

1.5.21 DPS 2020 
DPS har på trods af Covid-19 haft endnu et travlt år. Den politiske og mediemæs-
sige interesse har været stor – ikke mindst set i lyset af planerne om en kommende 
10 årsplan for psykiatrien, og coronas indvirkning på sundhedsvæsenet. Der er 
fortsat pres på behandlingsenheder i hele landet, og det er ikke blevet lettere med 
corona. Vi fik sidste år 600 mill årligt på finansloven til at opgradere døgnbehand-
lingkapaciteten. Vi har endnu ikke mærket effekten af dette. Der er forhåbentligt 
udsigt til en langsigtet plan med en betydelig økonomisk styrke. Men det kan tage 
sin tid før der foreligger en endelig plan, og i mellemtiden er der behov for akut-
milliard til den ambulante psykiatri og socialpsykiatrien. Som sidste år gælder det, 
at vi har stor opbakning fra og et godt samarbejde med lægeforeningen og andre 
fagpolitiske selskaber, samt patient- og pårørendeforeninger, så det skal nok lykkes 
at løfte psykiatrien i fællesskab. Vi vil have de samme muligheder for vores patien-
ter og vores fag, som er gældende på kræftområdet. Der begyndte man for 20 år 
siden. Vi glæder os til at se, hvor langt vi er nået med psykiatrien om 10 år – og 
om 20 år. 
Bestyrelsen vil rette en varm tak til selskabets medlemmer for, at vi kan stå sammen 
om opgaven med at få løftet hele det psykiatriske område både regionalt og 
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kommunalt, og for at I på hver jeres måde har løftet opgaven med at bedre pati-
entbehandlingen, fremme vores omdømme i offentligheden og skabe en positiv 
stemning omkring vores fag. En særlig tak til de mange medlemmer, der har bi-
draget i faglige og organisatoriske arbejdsgrupper, med pressearbejde, formidling 
af ny forskning, undervisning og andet.  
Vi vil også rette en varm tak til alle jer, som gennem året har løftet et stort arbejde 
for DPS i vores forskellige udvalg, og jer, der som udpeget af DPS løfter store 
forskelligartede opgaver, og jer der har været behjælpelige med udfærdigelse af 
høringssvar. Tusind tak fordi I beredvilligt stiller op og hjælper, når bestyrelsen har 
behov for det. 
Mange tak for indsatsen. 

2. Årsmøde 2020 
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling 

Protokollat for Dansk Psykiatrisk Selskabs Generalforsamling 17/6-2020 
DGI-Byen Tietgensgade 65, 1704 København. 

Generalforsamling udskudt fra 13/3-2020 grundet COVID-19-Pandemi. 

Generalforsamlingen afholdtes som virtuelt møde via ZOOM, mens Gitte Ahle, Julie 
Nordgaard, Rasmus Handest, Thomas Kirkegaard og Ulla Knorr var samlet på 
ovenstående adresse. Der var mulighed for at benytte "Assembly Voting", såfremt 
der blev behov for afstemning. 

Protokollat udarbejdet af Rasmus Handest. 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
Ulla Knorr valgt. Generalforsamlingen er retmæssigt indkaldt. 

2. Formandens beretning, ved Gitte Ahle 
a. Antallet af medlemmer gennemgået. Medlemmer afgået ved døden nævnt, der 
afholdtes 2 minutters stilhed. Bestyrelsesmedlemmerne gennemgået. 

GA beretter om, at bestyrelsen i løbet af året har været besøg flere steder i landet, 
hvilket har givet gode inputs til bestyrelsens arbejde. 

Vi afventer fortsat en politisk 10årsplan for psykiatrien. 

I forbindelse med beretning om vores samarbejdspartnere, nævnes at Sundheds-
styrelsen i Danmark, modsat i Norge, har angivet, at når man er så syg, at man skal 
indlægges på et sygehus, skal behandlingen ledes af en læge. 

Der har været møder med flere aktører i 2019, herunder folkemødet, psykiatritop-
møde, institut for menneskerettigheder, etisk råd, medborgernes menneskerettig-
hedskommission, psykiatrisk ankenævn mf. 

DPS har desuden deltaget i flere happenings og debatter, bl.a. på slotspladsen ved 
Christiansborg. 

Psykiatriordførerne var op til seneste valgkamp meget opsat på, at der skulle tilfø-
res flere midler til psykiatrien. 

Der har igen været afholdt sommerskole for medicinstuderende - stor tak til alle 
undervisere. 
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Der er nedsat et hvidbogsudvalg, med Poul Videbech som formand, der skal se på 
den nye version af Hvidbogen, gældende fra 2021. 

Vellykket UEMSmøde (Union Européenne Des Médecins Spécialistes) afholdt i Kø-
benhavn. 

Hotel Nyborg Strand mener, at vi skal betale for det årsmøde, som ikke kunne 
afholdes, grundet Coronasituationen. Vi har, uden held, forsøgt at forhandle med 
dem, men uden held. Vi bestrider kravet om, at DPS skal betale for årsmødet, der 
ikke blev afholdt. 

DPS' nye pressemedarbejder, Mads Damsgaard, blev præsenteret . Vi har, sam-
men med Geel-Muyden Kiese, udarbejdet en pamflet, med ønsker til en kom-
mende 10årsplan. 

PLO er allerede kommet med deres bud på, hvordan de kan hjælpe med at bi-
drage til psykiatrien . Der er udarbejdet et fælles papir af FOA, hvor de også ønsker 
at Danske regioner og Kommunernes Landsforening skal være med på. 
Samlet set ønsker derfor at gå ud med vores pamflet, snarest muligt. 

Pamfletten blev præsenteret for de deltagende til generalforsamlingen, og den vil 
i løbet af de næste dage blive sendt. 

3. Bestyrelsen indstiller til at Inge Lynge udnævnes til æresmedlem 
Fransisco Alberdi beretter om Inge Lynges afgørende rolle for psykiatrien i Grøn-
land. Indstillingen kan læses i sin helhed på DPS' hjemmeside. 
Det blev enstemmigt vedtaget at Inge Lynge skal være æresmedlem af Dansk Psy-
kiatrisk Selskab. 

4. Bestyrelsen indstiller til at Ralf Hemmingsen indstilles til æresmedlem  
Indstillingen kan læses i sin helhed på DPS' hjemmeside. 
Det blev enstemmigt vedtaget at Ralf Hemmingsen skal være æresmedlem af 
Dansk Psykiatrisk Selskab. 

5. Ejnar Bundgaard præsenterede årsberetningen for Danske Psykiateres og 
Børne Ungdomspsykiateres Organisation, DPBO 
Årsberetningen kan læses i sin helhed på hjemmesiden. 

6. Jesper Kjær præsenterer årsberetningen for Fraktionen af Yngre Psykiatere 
JK gjorde opmærksom på, at navnet ikke længere er "Fraktionen af Yngre Psykia-
tere", men "Foreningen af Yngre Psykiatere". 

Årsberetningen kan læses i sin helhed på DPS' hjemmeside. Der har været rekord 
mange deltagere til FYPs årsseminar, der i år for første gang havde udenlandske 
oplægsholdere. Der blev ligeledes afholdt workshop om transition fra B-/U-psyki-
atri og voksenpsykiatri. FYP har ligeledes haft et indlæg i Ræson. 

FYP-priserne blev i år uddelt til Lasse Schmidt, Gabriele Leth og Lars Møller Nielsen. 
Der har været flere udlandsaktiviteter, og exchange, hvor udenlandske psykiatere 
under uddannelse kommer på et kortere ophold til Danmark, er startet op igen. 
Der reklameres for FYPs hjemmeside, hvor man som overlæge kan gå ind og se 
gode tiltag til bedre uddannelse for yngre psykiatere. 

7. Regnskabet præsenteres af Tove Mathiesen 
Regnskabet kan ses i sin helhed på DPS' hjemmeside 
a.  I 2019 er udgifterne til administrationsomkostninger øget væsentligt, hvilket 

medfører et samlet underskud for det år. Dette primært på baggrund af 
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udarbejdelse af pamflet om ønsker til 10årsplan . Udgift til kontingent til WPA 
er ikke betalt i 2019, og vil fremgå af regnskabet for 2020. 

b.  Regnskabet for 2019 godkendes af generalforsamlingen. 
c.  Årsmødekontoen . Bodil Andersen informerer om, at årsmødekontoen og 

DPS' konto er adskilt, da årsmødet tidligere var sponsoreret af medicinalfir-
maer, og der var et ønske om at adskille dette, fra DPS' konto. 
Bestyrelsen lægger op til, at medlemmer, der har betalt for deltagelse i års-
mødet, kan få refunderet det betalte beløb. Det er både muligt at få udbetalt 
pengene, og at få dem overført betalingen til næste årsmøde. 
Såfremt vi taber retssagen med Hotel Nyborg Strand, må vi til næste års ge-
neralforsamling drøfte, om tabet eventuelt skal dækkes af kontingentfor-
øgelse. 

d.  Årsrapporten godkendes. 

8. Valg af revisor og kollegial revisor 
a.  Poul Erik Carlsen vælges som kollegial revisor 
b.  Vi fortsætter med aktuelle revisorfirma, "Revisorhuset". 

9. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
a.  TM beretter om øget udgifter på baggrund af pamflet om 10årsplan. Såfremt 

vi tilbagebetaler indbetalinger for årsmødet, vil vi have et underskud på 
200.000. 

b.  Kontingentet foreslås uændret. Ingen indvendinger. 

10. Indkomne forslag 
a.  Forslag indkommet fra Andreas Hoff, Helene Speyer, Louise B. Rasmussen og 

Kristian Sloth frafaldes 
b.  Forslag indkommet fra Merete Nordentoft den 20. januar 2020: Det foreslås, 

at generalforsamlingen pålægger bestyrelsen at arbejde for at afholde næste 
årsmøde samtidigt med BUP, gerne i samarbejde med mulig fælles plenar. 

 i. GA informerer om, at det for nuværende rent praktisk er vanskeligt 
 at afholde fælles årsmøde, men at der er et godt samarbejde med 
 BUPS nye formand, om f.eks. at holde en dag fælles, eller et andet 
 arrangement 
 ii. Generalforsamlingen afviser forslaget, men bakker op om tættere 
 samarbejde med BUP. 

11) Valg af formand 
a.  Gitte Ahles valgoplæg kan læses på DPS' hjemmeside. GA genvælges som 
 formand for DPS. 

12. Valg til bestyrelse 
a.  Lene Høgh genvælges 
b.  Thomas Kirkegaard genvælges 
c.  Rasmus Handest genvælges 
d.  Bjørn Ebdrup genvælges som suppleant 
e.  Mikkel Rasmussen præsenterer sit valgoplæg, som kan læses i sin helhed på 
 DPS' hjemmeside, og vælges som bestyrelsesmedlem. Der blev stillet  
 spørgsmål fra forsamlingen, som der blev besvaret tilfredsstillende. 
f.  Julie Nordgaard genopstiller ikke, og takkes for den store indsats som  
 medlem af bestyrelsen. 

13. Eventuelt 
a. Spørgsmål fra Ejnar Bundgaard om, hvad fremtiden vil bringe, m.h.t. Hotel Ny-
borg Strand. GA svarer, at det er vanskeligt at spå om, men at vi ikke mener, at vi 
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har fået en god behandling af HNS, og vi er skuffet over, at de ikke har ønsket at 
indgå i en forhandling om betaling. 

3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres løbende.  

3.1 Uddannelsesudvalgene 

3.1.1 I-kursusudvalgene 

I-kursus Syd 
I-kursus Syd indgår i et samarbejde med region Øst m.h.p. at alle kursister får mu-
lighed for at gennemføre deres I-kursus i løbet af deres I-stilling. Vi har siden 2015 
arrangeret os således i region Syd, at vi afholder 10 kursusdage i efterårs-semeste-
ret. Kursusdage og emner er tilpasset skabelon iht. DPS’ anbefalinger, og er inkl. 
10 timers psykoterapi. 

Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. Bi-
ologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiatrilo-
ven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske syg-
domme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasnings-
reaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme og 
ADHD.  

I 2020 har vi udover vor egen regions 17 kursister, optaget 14 kursister fra region 
Øst og 2 kursister fra Færøerne. Yderligere 5 kursister var optaget, men forlod 
kurset pga. sygdom eller skift til anden uddannelse.  

Vi har måtte aflyse 2,5 undervisningsdag pga. Covid-19 situationen, som vi håber 
at kunne gennemføre i april/ maj. Således er ingen kursister afsluttet med kursus-
bevis, fraset 3 kursister fra tidligere sæsoner, som har opsamlet manglende modu-
ler.  

Der har i årets løb været en del udfordringer med planlægningen; flytninger, æn-
dringer og aflysninger primært pga. lokalesituation og afstandskrav, og vi skylder 
Marlene og Annette, som står for booking af lokalerne i Odense, en stor tak for 
deres tålmodighed og hjælp.  
Alt i alt en sæson, hvor det ind imellem har været lidt kaotisk pga. mere eller mindre 
pludselige ændringer i program og undervisningsform, som både kursister og un-
dervisere har navigeret i, og som vi gerne vil give en stor tak til.  

Vi takker nye og gamle undervisere på kurset for deres bidrag til og engagement 
i kurset.  
Rikke Laulund Schultz, kursusleder  

I-kursus Vest 
I-kursus Vest dækker hele Videreuddannelsesregion Nord, dvs. Region Midtjylland 
og Region Nordjylland. 

I 2020 er der afholdt 2 I-kurser. Deltagerantallet var evt. præget af Covid-19, dvs. 
med kun 24 og 14/18 kursister pr. hold. På de 10 kursusdage dækkedes følgende 
emner: ADHD hos voksne, tvang i psykiatrien, kommunikation med den svære pa-
tient, akutpsykiatri, angst, depression, bipolar lidelse, skizofreni, personlighedsfor-
styrrelse (inkl. særligt fokus på den dyssociale patient) og selvskade, børne- og 
ungdomspsykiatriske lidelser, psykoterapi, kognitiv neuropsykologi, 

http://www.dpsnet.dk/
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psykofarmakologi, psykiatrisk forskning, gerontopsykiatri, transkulturel psykiatri og 
PTSD, retspsykiatri, farlighedsdekreter malingering og misbrugspsykiatri.  

Kurserne blev afholdt på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26 i 
Aarhus N. 

Kursusledelsen tilstræber, at underviserne repræsenterer faget bredt og i den for-
bindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra forskellige hospitaler, samt 
gerne også fra speciallægepraksis. Der undervises af speciallæger i psykiatri, ho-
veduddannelseslæger, psykologer, børne- og ungdomspsykiatere, samt PsycSim. 

Vi vil gerne takke alle undervisere samt kursister for det forgangne år og for at 
være medvirkende til at gøre undervisningen interessant og levende. Vi vil også 
gerne takke for de gode evalueringer af kurset – de hjælper med at få gjort kur-
serne endnu bedre. 

Siden sidste beretning er der sket en udskiftning i I-kursusledelsen, idet overlæge 
Simon Hjerrild har overladt arbejdet til overlæge Sune Straszek, Aalborg Universi-
tetshospital. Vi vil gerne takke Simon for den store indsats det forløbne år. 

Det kommende år vil der afholdes 2 I-kurser. Der arbejdes fortsat med en mere 
stabil økonomisk model samt en gennemgang af kursus- og undervisningsformen. 

Kurset har måttet sige farvel til sekretær ved Center for kompetenceudvikling Lis-
beth Thrane Mikkelsen samt uddannelseskonsulent psykolog Bettina Hansen. Vi vil 
gerne takke dem for deres store og meget professionelle indsats for at få kurset 
afviklet. Ny kursussekretær er Annstina Olsen (annstina.olsen@stab.rm.dk) og ny 
uddannelseskonsulent er Lisbeth Dybro. 
Jesper Nørgaard Kjær og Sune Straszek 

I-kursus Øst 
I-kursus tilsigter at give kursisterne en bred og anvendelsesorienteret indføring i 
faget. Kursets indhold er afstemt med DPS Videreuddannelsesudvalg samt I-kur-
susledelserne i Syd og Nord. Det prioriteres, at kursisterne kan gennemføre I-kur-
sus i løbet af deres ansættelse i I-stilling. I tilfælde af fravær gives mulighed for at 
deltage på tilsvarende kursusdage næste år. I-kursus Øst er fordelt på 10 hele kur-
susdage og omfatter undervisning i emnerne akut psykiatri, ambulant psykiatri, 
gerontopsykiatri, psykofarmakologi, psykoterapi, kriseterapi, retspsykiatri, inter-
viewteknik, diagnostisk klassifikation, psykometri, psykiatrisk forskning, etik, mis-
brug, skizofreni, affektive lidelser, spiseforstyrrelser, angst, OCD, ADHD og person-
lighedsforstyrrelser. Kursets 10 timers teoretisk psykoterapi kan indgå som en del 
af psykoterapiuddannelsen i speciallægeuddannelsen. Der var 27 tilmeldte delta-
gere i 2020. I foråret 2020 blev en del af kurset aflyst på grund af de restriktioner, 
som COVID 19 medførte. Der blev i stedet afholdt erstatningsundervisning i august, 
september og oktober, således at hele kurset kunne fuldføres i år. 
Underviserne takkes for fleksibilitet og deres bidrag til I-kursus. Kurset blev evalu-
eret positivt.  
Kursussekretær er 1. reservelæge Rasmus Handest 
Jens D. Bukh, kursusleder 

3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 
Videreuddannelsesudvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsæt-
ning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse 
i psykiatri. 

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus 
(H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere 

mailto:annstina.olsen@stab.rm.dk
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foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold m.h.p. evt. 
justeringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskri-
velse. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af 
vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi. Udvalget holder sig løbende orienteret 
om ændringer af de generelle retningslinjer for speciallægeuddannelse og vurde-
rer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske 
speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige 
overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt 
med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Se-
kretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordi-
nere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget 
refererer til bestyrelsen. 

Aktuelt består Videreuddannelsesudvalget af følgende medlemmer 
Rasmus Handest, Formand, indtrådt 2016. 
Taus Oliver Biba, sekretær, indtrådt 2018. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Bente Arnika Skydsgaard, indtrådt 2016. 
Bjørn Ebdrup, DPS repræsentant, indtrådt i 2018. 
Teodora Popa, indtrådt 2018. 
Jesper Kjær, Indtrådt 2020 

I 2019 afholdte videreuddannelsesudvalget 5 møder, herunder møder med kur-
susledelserne for I-kurserne, delkursuslederne fra H-kurserne, psykoterapiudvalget 
samt de uddannelsesansvarlige overlæger. 

Arbejdet i videreuddannelsesudvalget har, som så mange andre steder, været 
præget af COVID-19-pandemien. Vi havde i år en ambition om en større uddan-
nelses-workshop i efteråret 2020 for de uddannelsesansvarlige overlæger som ud-
dannelseskoordinerende yngre læger, men måtte aflyse dette. Det er håbet, at 
workshoppen kan afholdes til næste år.  

Vi har flere gange i løbet af året diskuteret, om hvorvidt det ville være forsvarligt 
at afholde hoveduddannelseskurserne som ”fysiske” kurser. Vi har her henholdt os 
til Sundhedsstyrelsens udmelding om, at kurserne ikke skulle aflyses, men gennem-
føres med en række restriktioner.  

Rekrutteringen til specialet er generelt fortsat god, dog med store regionale for-
skelle. I 2020 var der 49 besatte H-stillinger, dette er kun overgået er forrige års 53 
besatte stillinger.  

Delkursusledere i 2020  
Julie Nordgaard/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II.  
Jessica Carlson /Jens Drachmann Bukh: Psykopatologi III.  
Torsten B. Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale 
aspekter.  
Kjeld Andersen/Maria Brinck: Ældre-psykiatri.  
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi.  
Maria Mercedes Guala: Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i 
voksenalderen.  
Ulla Agerskov Andersen: Oligofrenipsykiatri.  
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri. 
Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder.  
Dorte Sestoft/Anne Vollmer-Larsen: Retspsykiatri.  
Rie Lambæk Mikkelsen: Erklæringsskrivning Anders Fink-Jensen: Misbrug.  
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Anders Fink-Jensen har efter mange års delkursusledelse på misbrugskurset over-
givet stafetten til Signe Wegmann Düring. Videreuddannelsesudvalget takker alle 
delkursusledere for deres indsats på kurserne. 
Rasmus Handest 

3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
Efteruddannelsesudvalget er en undergruppe i Dansk Psykiatrisk Selskab, der ori-
enterer sig mod efteruddannelse af speciallæger i psykiatri.  

Efteruddannelsesudvalget har tidligere centreret sit arbejde omkring afholdelse af 
kursusaktiviteter efterspurgt af medlemmerne. I 2020 har udvalget arbejdet mod 
at sikre kvalificering og systematisering af efteruddannelse. 
Der er i den forbindelse nedfældet et princippapir, der samlet beskriver de indsat-
ser udvalget vurderes at arbejde med. Indsatser er delt op i mål, ansvarsfordeling, 
muligheder og evalueringsmetoder. 

Der er i 2020 blevet afholdt 4 virtuelle møder. Der er kommet to nye medlemmer 
i udvalget. 
Vi vil gerne opfodre flere til at blive en del af det fremtidige arbejde i 2021, der som 
anført er et mere konkret arbejde omkring planlægningen af efteruddannelse. 

Hvis man gerne vil være en del af dette arbejde, kan man henvende sig til under-
tegnede trine.maria.noerregaard@regionh.dk 
På vegne af efteruddannelsesudvalget 
Trine Maria Nørregaard Hansen 

3.1.4 Etikudvalget 
Etikudvalget har i 2020 afholdt 3 møder, et blev aflyst pga. Covid-19. Fokus af ud-
valgsarbejde de sidste 5 måneder har været redaktionen af kapitel om etik, stig-
matisering og psykiatri for den kommende DPS Hvidbog. Udover det har vi delta-
get i den Europæiske rapport, der søger at beskrive rammerne for anvendelse af 
tvang i europæiske lande. Som for alle har vores aktiviteter været påvirket af 
COVID-19. Vi havde planlagt at prøve at etablere kontakt med det Etiske Råd for 
at drøfte fælles problemer og prøve at samle indsat blandt andet tvang i psyki-
atrien, med også andre kliniske etiske dilemma uden held igen pga. pandemien. 
Vi holder fast i den plan for 2021 og vil udvikle den med at kontakte etikudvalgene 
fra lægeforeninger i de andre skandinaviske og europæiske lande. Vi er lige startet 
med det sidste. 

Etikudvalgets medlemskab har været præget af ændringer (se nedenfor). Henriette 
Bruun (formand) er nu blevet medlem af etikudvalg af lægeforeningen. Der er 
kommet 3 nye medlemmer og vi har afholdt det første møde med det nye udvalg 
den 03 12 20. 

Bestyrelsen består af: 
Annick Parnas (formand) 
Gunhild Isfeldt 
Lene Høgh (DPS) 
Mads Søndergaard Deneugan 
Mette Falkenberg Krantz 
Nikolaj Kraglund 
Nis Suppli 
Fratrådt udvalget i 2020: 
Henriette Bruun: formand 
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3.2 Behandlingsudvalgene 

3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT skulle for første gang have været afholdt på det nye 
hospital i Skejby men blev aflyst grundet Corona epidemien. Undervisere var 
Martin Balslev Jørgensen, Poul Videbech, Anders Jørgensen, Frode Bjerkely og 
Elisabeth Tehrani. DPS nye og kraftigt opdaterede ECT vejledning blev færdig og 
kan findes på DPS hjemmeside. Forfattere var Poul Videbech, Simon Hjerrild, An-
ders Jørgensen og Martin Balslev Jørgensen. 
Udvalgets medlemmer: Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul 
Videbech, Anders Jørgensen, Christian Batiste og Simon Hjerrild. 
Martin Balslev Jørgensen 

3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består for en stor del i at godkende specialister, su-
pervisorer og psykoterapiuddannelser. I 2019 har udvalget godkendt 3 specialister. 
Desuden har 22 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gen-
sidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen.  
Udvalget har i 2020 afholdt 3 møder, de to virtuelt.  
Psykoterapiudvalget har fortsat arbejdet med at godkende uddannelser for at sikre 
lægelig tilgang til specialist- og supervisoruddannelse. Endnu en uddannelse er 
blevet godkendt og DPS’ hjemmeside er opdateret med uddannelser, der lever op 
til kravene. Der findes flere uddannelser, som ikke opfylder kravene fuldt ud. Ud-
valget har taget princip beslutning om at subspecialiserede uddannelser indenfor 
hovedretningerne (KAT og PDY) kan godkendes, hvis der indbygges et basis ud-
dannelsesmodul indenfor den samme referenceramme, og de i øvrigt opfylder 
betænkningens krav. 
I 2021 vil udvalget arbejde videre med en vision for psykoterapiens plads i psyki-
atrien og en strategi for fremdrift der henimod.  
Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2020:  
Sidse Arnfred, formand  
Per Sørensen  
Annette Møller-Jensen, forespørgselsmaster  
Charlotte Freund  
Maria Gaula  
Søren Mikkelsen 
FYP bestyrelse: Lena Holm 
DPS bestyrelse: Tove Mathiesen 

3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 
Kommissorium 
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både 
DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ 
for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, moni-
torering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre inter-
nationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitets-
sikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde. Udvalget 
skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, 
klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’/BUP-
DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser 
m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der 
beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registrerings-
spørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget. 
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Udvalgets medlemmer 
Valgt for DPS 
Professor, overlæge, ph.d., René Ernst Nielsen, Psykiatrien - Aalborg Universitets-
hospital (Formand siden 2019) (valgår 2017). 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus 
Universitetshospital, Psykiatrien (valgår 1989). 
Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningschef, Erik Simonsen, Region Sjæl-
land - Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005). 
Professor, ledende overlæge, ph.d., dr. med., Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aar-
hus Universitetshospital, (valgår 2012) 
Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetsho-
spital, Psykiatrien (valgår 2017). 
Professor, overlæge, forskningschef, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk 
forskning, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som 
ad hoc medlem, valgt som ordinært medlem 2017). 
Lektor, overlæge, ph.d. Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Ho-
vedstadens Psykiatri (Oprindeligt udpeget af DPS bestyrelse i 2017, ordinært 
medlem siden 2020). 
Lektor, overlæge, ph.d., Simon Hjerrild, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien 
(udpeget af bestyrelsen 2020). 
Reservelæge Pernille Kølbæk, ph.d., Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien 
(valgår 2020). 

Valgt for BUP-DK 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, 
Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011). 
Afdelingslæge Marie Louise Max Andersen, Region Hovedstaden, (Udpeget af 
bestyrelsen, valgår 2020) 
Overlæge Rebekka Perlick, Færøerne, (valgår 2020). 
Reservelæge Anne Sofie Hansen, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital, 
(valgår 2020). 

Fratrådt udvalget i 2019 
Overlæge Jonatan Hannibal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved 
(valgår 2018). 
1. Reservelæge Rasmus Handest, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedsta-
den Psykiatri (valgår 2019). 

Aktiviteter 
Der har været afholdt 4 udvalgsmøder i 2020 og været planlagt symposium om 
"ICD-11" på DPS' årsmøde. ICD-11 blev som forventet vedtaget af WHO i juni 
2019. Formanden for Diagnoseudvalget er blevet udpeget som projektleder sam-
men med repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen til at lede processen omhand-
lende oversættelse og praktisk implementering af ICD-11. Der udpeges kerne-
gruppe i dette regi som skal koordinere processen med initial oversættelse af 
diagnosenavne til browser, sekundær oversættelse af Clinical Descriptions and 
Diagnostic Guidelines for ICD-11 når denne foreligger. Oversættelsesarbejdet for-
ventes opstartet primo 2021 og endelig version til implementering forventes an-
vendelig i 2023. 
Udvalget arbejder på yderligere informationsmateriale i form af både skriftligt 
materiale, webinarer og symposium på årsmøder omhandlende ICD-11 i 2021. 
René Ernst Nielsen 
Formand for Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 
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3.2.4 Forskningsudvalget 
Kommissorium 
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forsknings-
spørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den 
aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskningsrekruttering og over 
for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøjere belysning. Forskningsud-
valget skal tage initiativ til, sammen med DPS, at holde møder om psykiatrisk forsk-
ning og forskningsplanlægning. Forskningsudvalget skal fungere som formidler af 
psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne. 
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre DPS-udvalg bidrage til kursus-
virksomhed vedr. psykiatrisk forskning. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til 
at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere 
om væsentlige hidtil opnåede resultater.  

Årsaktiviteter  
Årsmødet 2020 blev desværre aflyst som følge af COVID 19 pandemien. Der var 
indsendt i alt 34 posters, klar til præsentation og Andres Hoff havde arrangeret et 
symposium. Endelig var symposiet med præsentationen af årets afhandling ligele-
des klar til afvikling.  
Vi takker til alle dem der var klar 2020 og håber at så mange som muligt indsender 
opdaterede nye posters mv, når vi mødes i 2022. 

Symposiet ”Var det også godt for dig?” Er der individuelle forskelle i effekten af 
antidepressiva, eller er det lige godt for alle? Arrangeret af Nis Suppli, Helene 
Speyer og Andreas Hoff blev afviklet 28/9 2020 i auditoriet ved Rigshospitalet, med 
talerne og få fremmødte deltagere og resten online.  

Andre aktiviteter  
Forskningsudvalget har fået nye medlemmer. Stort velkommen til overlæge pro-
fessor Annamaria Giraldi og til Christina Blanner Kristiansen. Samtidigt har vi i 2020 
sagt farvel og mange tak for indsatsen til Jesper Nørgaard Kjær og Sidste Arnfred. 

Månedens artikel  
Månedens artikel på DPS-Net, er et resume af aktuel forskning litteratur. Medlem-
merne bidrager på skift med resumeer. 

Medlemmer af Forskningsudvalget  
2020: Annamaria Giraldi, Region Hovedstaden. 
2020: Christina Blanner Krisitansen, Region Hovedstaden. 
2019: Maj Vinberg, Region Hovedstaden (formand). 
2019: Mikkel Højby, Region Syddanmark. 
2019: Andreas Hoff, Region Hovedstaden2019: Bjørn Ebdrup, Region Hovedstaden. 
2017: Helene Speyer, Region Hovedstaden2017: Antonio Drago, Region Nord. 

Akademiske afhandlinger indenfor det psykiatrisk område 
Der blev i 2020 forsvaret følgende akademiske afhandlinger. I alt 26 PhD afhand-
linger inden for det psykiatriske område:  

Region Hovedstaden 
Ott, C. V. Cognitive impairment in bipolar disorder: Effects of Action-Based Reme-
diation, its neuronal mechanisms and methodological recommendations. 
17 dec. 2020. 

Bjertrup, A. J. Mother-infant Interaction, Psychophysiological and neurocognitive 
responses to infant emotion in mothers with Affective Disorders (MIPAD). 
Nov. 2020. 
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Melbye, S. A. Smartphone-based fine-grained and real-time monitoring of symp-
toms and behavior in young patients with newly diagnosed bipolar disorder, unaf-
fected siblings, and healthy control individuals. 
Sep. 2020. 

Stanislaus, S. Smartphone-based monitoring of mood, activity, and sleep in pa-
tients with bipolar disorder, unaffected first-degree relatives, and healthy control 
individuals. 
Jan. 2020. 

Forsberg, K. L. The serotonin 4 receptor binding as a novel imaging marker in 
major depressive disorder and the association to antidepressant treatment re-
sponse. 
Jun. 2020. 

Wenneberg C. Research Unit, Mental Health Center Copenhagen & CINS: Glu-
tamatergic and GABAergic disturbances in individuals at ultra-high risk of psycho-
sis: implications for clinical and functional outcome. University of Copenhagen, Fac-
ulty of Health Sciences. 
Defended February 21, 2020.  

Tangmose K. CINS & CNSR: Reward processing in first-episode psychosis patients 
and their association to glutamate and dopamine synthesis capacity. University of 
Copenhagen, Faculty of Health Sciences. 
Defended November 23, 2020. 

Rie Mandrup Poulsen. Evaluation of an integrated intervention in context - A novel 
collaboration between Danish mental health care services and Jobcenters to im-
prove services for persons on sick leave due to common mental disorders.  
Forsvaret ved KU den 23.11.20. 

Jonas Peter Fisker. Return to work after sick leave due to stress,anxiety or depres-
sion: Pre-intervention predictors and effects of the IBBIS integrated intervention. 
Forsvaret ved KU den 12. 11.20. 

Anna Hester ver Loren van Themaat. From early information processing to higher-
order cognitive functioning in children with familial high risk of schizophrenia or 
bipolar disorder. 
Forsvaret ved KU den 9.10.20. 

Camilla Christiani. Social cognition, language and social behavior in 522 seven-
year-old children at familial high risk of schizophrenia or bipolar disorder; the Dan-
ish High Risk and Resilience Study - VIA7. 
Forsvaret ved KU den 04.09.20. 

Christina Wenneberg. Glutamatergic and GABAergic disturbances in individuals at 
ultra-high risk of psychosis: implications for clinical and functional outcome. For-
svaret ved KU den 21.02.20. 

Charlotte Mühlmann. Internet-based self-help therapy for individuals with suicidal 
ideation. 
Forsvaret ved KU den 14.02.20. 

Region Sjælland 
Nina Reinholt. Transdiagnostic cognitive-behavioural therapy for anxiety and de-
pression in mental health services. 
Forsvaret ved KU den 01.10.20. 



 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2020-21 

Emma Beck. Mentalization-based treatment in groups for adolescents with bor-
derline personality disorder: a randomized controlled trial. 
Forsvaret 4. februar 2020. 

Karl Erik Sandsten. The neurophysiological correlates of self-disorders in schizo-
phrenia. A neurophenomenological exploration. 
Forsvaret 22. maj 2020. 

Mie Sedoc Jørgensen. Early Intervention for Adolescents with Borderline Personal-
ity Disorder (BPD) – Findings from a systematic review and a randomized con-
trolled trial comparing Mentalization-based group therapy to treatment as usual 
for adolescents with BPD or BPD features. 
Forsvaret 4. september 2020. 

Cecilie Fog-Pedersen. Looking into the clerkship in psychiatry: An exploration of 
medical students’ approach and interactions when adding access to a video library. 
Forsvaret 21. september 2020. 

Anne Bryde Christensen. Patients’ and Therapists’ Experiences of Group CBT for 
Anxiety and Depression in Danish Mental Health Services 
Forsvaret 30. oktober 2020. 

Nina Reinholt. TRAns-diagnostic Cognitive behavioral Therapy versus standard 
cognitive behavioral therapy.  
Forsvaret 1.oktober 2020. 

Region Nordjylland  
Mathilde Frahm Laursen. Diagnostic characteristics and outcomes of bipolar disor-
der in children and adolescents. 
Forsvaret 30.januar 2020. 

Christina Horsager Pedersen. Food Addiction Comorbid to Mental Disorder. 
Forsvaret: 11.december 2020. 

Region Midtjylland  
Karen Kallesøe. Group-based Acceptance and Commitment Therapy for adoles-
cents with multiple functional somatic syndromes. The Research Clinic for Func-
tional Disorders.  
Aarhus University Hospital / Health, Aarhus University 2020. 

Andreas Aalkjær Danielsen. Applying Machine Learning to Electronic Health Data 
- predicting mechanical restraint and suicide in a Danish cohort. 

Pernille Kølbæk. Clinical validation of ratings on the six-item Positive And Negative 
Syndrome Scale (PANSS-6) obtained using the Simplified Negative And Positive 
Symptoms Interview (SNAPSI). 

Region Syd 
Henriette Bruun. Psykiatrisk Afdeling Odense.Etik i sundhedsvæsnet – implemen-
tering og evaluering af etiske refleksionsgrupper på psykiatriske og somatiske hos-
pitalsafdelinger: et aktionsforskningsprojekt. 
Forsvaret 6. marts 2020. 

4. Fonde 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
Dansk Psykiatrisk Selskab har oprettet en rejse- og uddannelsesfond til støtte for 
kongresdeltagelse for yngre læger, der fremlægger forskningsresultater (maximalt 
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5000 kr.) og til kurser, der har relevans for den yngre lægers forskning (maximalt 
2000 kr.). Fonden støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling, og det kræves, 
at den yngre læge er medlem af DPS.  

Tilskud søges hos kassereren for DPS.  
I 2016 blev støttet med kr49.975,- 
I 2017 blev 11 YL støttet med kr45.233,- 
I 2018 blev 6 YL støttet med kr30.000,- 
I 2019 blev tilført kr. 100.000,- fra overskuddet fra NPK til fonden. 7 YL blev støttet 
med 24.000,- 

I 2020 har der ikke været udbetalinger fra fonden. Derimod er der tilført kr 
28045,14 efter afslutning af DSBP. Tak til Gregers Wegener og Bjørn Ebdrup for 
donationen. 
Tove Mathiesen 
Kasserer 

5. Faglige grupper 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 131 medlemmer.  
Bestyrelsen består af Kirsten Nitschke (formand), Per Balling (kasserer), Mette 
Brandt-Christensen, Bjarne Ivan Christensen, Lise Töffner Hansen og Anne Voll-
mer-Larsen (suppleant).  

Igen i år har bestyrelsen afholdt et bestyrelsesseminar i marts måned, hvor der blev 
lagt planer for det kommende år. Dertil er der afholdt 2 fysiske bestyrelsesmøder, 
og der har været en livlig mailaktivitet. Efter bestyrelsesseminaret i marts har grup-
pens arbejde dog i høj grad været præget af covid-19-situationen og restriktioner 
i forbindelse hermed. Møder er aflyst og planer opgivet midlertidigt. 

Årsmøde og Generalforsamling 2020 var jf. interessegruppens vedtægter planlagt 
til afholdelse i maj 2020, men blev udskudt til september. Pga. fortsatte restriktioner 
om forsamlinger måtte årsmødet med temaet: "Psykisk sygdom og kriminalitet – 
gennemgang af regionernes rapport fra 2019 og indsatser herefter" aflyses og ge-
neralforsamlingen blev (i samråd med jurist) gennemført pr. mail i november 2020. 
Bestyrelsen blev genvalgt og har efterfølgende konstitueret sig. Det faglige pro-
gram er udsat, til det er muligt at mødes under en eller anden form. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 varetaget Ekspertuddannelse i 
Retspsykiatri.  
Det syvende forløb af Ekspertuddannelsen skulle starte med første delkursus i april 
2020 med deltagelse af 24 speciallæger, 22 fra voksenpsykiatrien, den almene så-
vel som den retspsykiatriske, og 2 børne- og ungdomspsykiatere. Der var igen stor 
søgning til kurset og flere speciallæger måtte afvises. Første delkursus måtte imid-
lertid udskydes pga. covid-19-situationen, men kunne i stedet afholdes i september 
2020, hvor det lykkedes at samle alle kursister og hele bestyrelsen. Andet delkursus 
blev afholdt planmæssigt i november 2020, hvor nogle dog måtte deltage hjem-
mefra via streamingtjeneste fra kursusstedet. Det krævede en del ekstraarbejde og 
var ikke optimalt for dem, der ikke kunne være med fysisk, men dog bedre end at 
aflyse. Uddannelsesforløbet slutter i november 2021. Der er søgt økonomisk støtte 
fra Justitsministeriet og Sundheds- og ældreministeriet.  

Bestyrelsen har i løbet af året været involveret i planlægningen af det 14. Nordiske 
Retspsykiatriske Symposium, som finder sted den 25.-27. august 2021 i Helsinki, 
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Finland. Titlen for det kommende symposium er: "Forensic service development: 
modern themes and challenges". Programmet kommer på hjemmesiden, men det 
foreløbige program er allerede tilgængeligt på nettet (nsfp2021.org). 

Mette Brandt-Christensen og Per Balling er interessegruppens repræsentanter i 
den europæiske retspsykiatriske sammenslutning, Ghent-gruppen. Planlagt møde 
i gruppen i 2020 blev imidlertid aflyst pga. covid-19-situationen. 
Også det europæiske trainee-seminar i retspsykiatri i München, planlagt til afhol-
delse i august 2020 måtte aflyses af samme grund. 

Året har således, som så meget andet, været præget af covid-19-situationen, og 
aktiviteten har været begrænset. Ønsker fra sidste års generalforsamling om flere 
medlemsmøder og super-ekspert-kursus har ikke kunnet gennemføres, men det 
er bestyrelsens mål og håb, at det kan lykkes, når situationen igen tillader, at vi kan 
mødes. 

Der er ikke I løbet af 2020 afgivet høringssvar. Per Balling har deltaget i udarbej-
delse af indlæg om retspsykiatri til hvidbog i psykiatri og har drøftet dette med 
bestyrelsen. 

Bestyrelsen har ikke i det forløbne år haft ansøgere til Interessegruppens rejsemid-
ler. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe har i løbet af året ved Charlotte Oehlenschlægers 
store indsats fået ny hjemmeside, som kan tilgås på vanlig adresse: www.retspsy-
kiatriskinteressegruppe.dk  

Charlotte Oehlenschlæger er fortsat sekretær for bestyrelsen og for Interessegrup-
pen.  

Kontingent for medlemskab er 150 kr.  
Kirsten Nitschke, formand 

5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe (PTI) 
Vi har i 2020 haft begrænset aktivitet i Psykotraumatologisk interessegruppe. Vi 
havde oprindeligt planlagt afholdelse af 1-2 endagskurser for læger om PTSD og 
traumereaktioner. Kurserne skulle for første gang afholdes udenfor Region Hoved-
staden, men måtte aflyses grundet Coronarestriktioner. Ligeledes havde vi planlagt 
2-3 spændende foredragsarrangementer i årets løb med bl.a. udenlandsk oplægs-
holder og et ekspertpanel om traumediagnoserne i ICD-11, men dette er ligeledes 
aflyst grundet Coronarestriktioner. Vi har valgt at afholde generalforsamling elek-
tronisk i november, og vil der drøfte mulighederne ofr elektroniske foredrag i det 
nye år. 

5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi har til formål at fremme inte-
resse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark. 

Bestyrelsen 
Peter Handest, formand 
Jørgen Thalbitzer, kasserer 
Annick Urfer Parnas, sekretær 
Julie Nordgaard 

Grundet Covid-19 situationen har interessegruppen ikke afholdt medlemsmøder, 
symposier på DPS-årsmødet, som vi ellers plejer. 
I interessegruppen er vi ved at færdiggøre genudgivelsen af Klaus Conrads ”Den 
begyndende skizofreni”. I forbindelse med genudgivelsen påtænkes at afholde et 
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medlemsmøde i første eller andet kvartal af 2021, såfremt Covid-19 situationen 
tillader det.  
Peter Handest, formand, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi.  

5.4 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger 
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psy-
kiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen.  

Der er i 2020 blevet afholdt 1 årligt efterårsmøde og alle medlemmer er blevet 
inviteret til transkulturelle lægefora, som er blevet afholdt 6 gange i løbet af 2020 
på CTP. Efterårsmødet i 2020 blev afholdt på CTP d.30.9. efterfulgt af transkulturelt 
lægeforum. Ved mødet og det efterfølgende lægeforum var der en række spæn-
dende oplæg som på forskellige måder berørte arbejdet indenfor transkulturel 
psykiatri. Indledningsvis hørte vi oplægget Traumascape -An ecological cultural 
historical model for extreme stress v. læge Kara Stentebjerg Hansen. Derefter holdt 
læge Sophie I. Eriksen oplæg om Forebyggelse af sekundær traumatisering. Efter 
en kort pause fulgte oplæg ved overlæge Hanne Nødgaard Christensen fra Ind-
vandrer Medicinsk Klinik om Patientgruppe, tilbud og snitflader til CTP og til sidst 
havde vi læge Anne Lindhardt på besøg som fortalte om erfaring med psykiatrien 
i Grønland, Klinik og forskning.  

Vi vil i 2021 fortsætte med 1 årligt efterårsmøde d.27.10 på CTP samt invitation til 6 
transkulturelle lægefora. Efterårsmødet d.27.10. starter allerede kl. 12 med fælles 
frokost. Medlemmer af ITP modtager desuden mail, når der arrangeres andre mø-
der/workshop på CTP, og hvor indholdet har fokus på transkulturel psykiatri.  
Indhold, tid og sted for møder meddeles via mail og vil også fremgå af vores hjem-
meside: ctp-net.dk.  
Hvis man gerne vil modtage invitationer til aktiviteter via mail og dermed blive 
medlem af ITP bedes man venligst sende en mail til undertegnede (jessica.carls-
son@regionh.dk). Der er ingen kontingent i forbindelse med medlemskab.  
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri  
Jessica Carlsson Lohmann 

5.5 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at 
fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut 
psykiatri. 

API har ikke haft aktiviteter i 2020, grundet Covid-19 pandemien. 

Bestyrelsen 
Jacob Gerner Lawaetz, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager, formand. 
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans, bestyrelsesmedlem. 
Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København, bestyrelsesmedlem. 
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København, kasserer. 
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup, suppleant. 

Aktiviteter 
Planlagte aktiviteter for 2021: 
Generalforsamling onsdag den 27. januar 2021 kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Kø-
benhavn, Bispebjerg Hospital, Opgang 52, 4. sal, i konferencerummet. 

Bestyrelsen planlægger et medlemsmøde i efteråret 2021. 

Generalforsamling og medlemsmøde kan risikere at blive aflyst grundet Covid-19 
pandemien. 

mailto:jessica.carls-son@regionh.dk
mailto:jessica.carls-son@regionh.dk
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Bliv medlem 
Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med 
interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab. 

Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr. 

Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på: 
jlawaetz@mac.com 

Du kan læse mere om API, og holde øje med kommende aktiviteter, på: 

https://www.dpsnet.dk/grupper/akut-psykiatri/ 
https://www.facebook.com/akutpsykiatri 

På vegne af API, Jacob Gerner Lawaetz, Formand 

6. Associerede selskaber 
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2020 afholdt et symposium. For-
årssymposiet og generalforsamlingen blev iht. COVID-19 pandemien flyttet fra maj 
måned 2020 til 27.11.2020. Her blev der afholdt et symposium med titlen:” A bloody 
lifestyle, is it measurable and changeable? The role of oxidative stress”. 

Symposiet havde deltagerbegrænsning m.h.t. personligt fremmøde, resten var 
med online. Professor Dr Michael Maes Chulalongkorn University, Bangkok, fortalte 
om de meget komplekse sammenhæng ved titlen ”Oxidative and nitrosative path-
ways in mood disorders. Professor Henrik Enghusen Poulsen fortalte om oxidative 
stress fra laboratoriet til klinikken. Endelig afsluttede Ulla Knorr og fortalte om må-
linger af oxidative stress over tid i plasma og cerospinalvæske. 

Symposiet blev indledt med overrækning af årets DSAL`s pris ”Affekten” til den af 
bestyrelsen vurderet bedste artikel fra Danmark indenfor det affektive område 
2019. Prisen gik til læge Pernille Staudt Hansen for artiklen.”Increasing mortality 
gap for patients diagnosed with bipolar disorder-A nationwide study with 20 years 
of follow-up”. 
Pernille Staudt Hansen, Mathilde Frahm Laursen, Simon Grøntved, Sune Puggard 
Vogt Straszek, Rasmus W Licht, René Ernst Nielsen. Bipolar Disord. 2019 
May;21(3):270-275. doi: 10.1111/bdi.12684. 

Lundbeck Pharma og TEVA* støttede venligst symposiet økonomisk. 

Der blev efter symposiet afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev valgt. 
Der blev takket af til Ulla Knorr og Jens Drachmann Bukh, som begge har bidraget 
væsentligt og længe til DSAL, hvor Ulla Knorr har gennem flere år været næstfor-
mand. Tusind tak for indsatsen til begge. Heldigvis er der nye der gerne vil bidrage 
og på generalforsamlingen blev Klara Coello og Maria Faurholt-Jepsen valgt til 
bestyrelsen og Sharleny Stanislaus til suppleant. Den nuværende bestyrelse består 
af Maj Vinberg, René Ernst Nielsen, Rasmus Licht, Vibe Gedsø Frøkjær, Claudio 
Csillag, Maria Faurholt Jeppsen, Klara Coello og suppleant Sharleny Stanislaus. Maj 
Vinberg er formand, mens den øvrige bestyrelse endnu ikke er konstitueret. 

Øvrige aktiviteter 
World Bipolar Day blev i 2020 ikke fejret. Der er i samarbejde med Recoveryskolen, 
Depressionsforeningen gennem året blev arbejdet på, at der bliver udgivet en ny 
bog ”Bipolar for begyndere” på World Bipolar Day 2021. 
Maj Vinberg, Formand for DSAL 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Staudt+Hansen+P&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Frahm+Laursen+M&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Gr%C3%B8ntved+S&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Puggard+Vogt+Straszek+S&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Puggard+Vogt+Straszek+S&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Licht+RW&cauthor_id=30051555
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?sort=date&term=Nielsen+RE&cauthor_id=30051555


 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2020-26 

6.2 Selskab for Addiktiv Psykiatri 
Pga. COVID-19 pandemi har vi kun afholdt et møde. Vi havde besøg af professor 
Sandra Kooij fra Amsterdam Universitet den 25.02.2020, som holdt et fremragende 
foredrag om søvnforstyrrelser ved psykisk sygdom med vægt på ADHD og bipolar 
sygdom. Mødet var velbesøgt. Medice Nordic var sponsor. 

7. Lægevidenskabelige selskaber 
Lægevidenskabelige selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de videnskabelige 
selskaber i Danmark, heriblandt DPS. Selskabets formål er at fremme dansk læge-
videnskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes hold-
ninger og viden herom overfor offentligheden og herunder de centrale sundheds-
myndigheder. LVS har 125 medlemsselskaber, heraf 38 specialebærende, og mere 
end 25.000 medlemmer.  
LVS fyldte 100 år i 2019 og det blev markeret ved årsmødet i januar, hvor Kjeld 
Schmiegelow, oldebarn af LVS´ grundlægger, holdt festtalen. Emnet for årsmødet 
var lægelig ledelse i lyset af, at det er bekymrende vanskeligt at besætte lægelige 
lederstillinger. En af foredragsholderne var Dr. Amanda Goodall, Cass Business 
School, City University of London, hvis forskning peger på, at succesrige ledere er 
dem, der har en dybdegående forståelse af kerneydelsen i deres organisationer. 
Hendes resultater viste bl.a., at de bedste universiteter ledes af de bedste akade-
mikere, at de bedste engelske fodboldhold og de bedste amerikanske basketball-
hold trænes af tidligere spillere – og at de bedste amerikanske hospitaler ledes af 
læger – også uden at dette gik ud over driftsomkostningerne.  

LVS arbejder fortsat med en række strategiske områder: forskning, uddannelse, 
specialeplanlægning og lægedækning, fagområder, nationale kliniske retningslin-
jer, prioritering og choosing wisely, sundhedsdata og kliniske kvalitetsdatabaser, 
kvalitetsområdet, lægelig ledelse og identitet samt patientinddragelse. LVS vareta-
ger udpegning af medlemmer til en lang række udvalg og arbejdsgrupper, som fx 
Medicinrådet, Rådgivende udvalg for specialeplanlægning og udvalg for nationale 
kliniske retningslinjer. 

Emnet for LVS´ årsmøde den 24. januar 2020 er ”Læge, omfavn din algoritme”. 
Der kan læses mere om LVS og årsmødet på www.selskaberne.dk 

DPS har siden 2015 været repræsenteret i LVS´bestyrelse. 

DPS har følgende repræsentanter i LVS´ repræsentantskab: 
Jeanett Østerby Bauer – medlem af LVS´ bestyrelse. 
Poul Videbech 
Gitte Ahle 
Annick Parnas 
Lene Høgh 
Julie Nordgaard 
Bjørn Ebdrup 
Thomas Kirkegaard 
Tove Mathiesen 
Simon Hjerrild 
Ejner Bundgaard 

http://www.selskaberne.dk/
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8. Nordisk samarbejde 
8.1 Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations 
Formålet med Joint Committee (JC) of the Nordic Psychiatric Associations er at 
fremme og koordinere samarbejdet mellem bestyrelser og medlemmer af de psy-
kiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Komiteens formand er professor Ulrik Malt 
fra Norge. JC står bag tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, hvis redaktører re-
præsenterer nordiske og baltiske forskningsnetværk. Siden 2012 har JC også udgi-
vet The Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette tidsskrift, hvis redaktionskomite 
har medlemmer fra alle nordiske lande, har som formål at være af mere debatska-
bende karakter med temaer af almen relevans for psykiatere i Norden og med 
oplysninger om nordisk psykiatri, mm. Begge tidsskrifter kan tilgås af alle medlem-
mer af DPS via DPSnet.dk. Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 
6-års delegat og den til en hver tid siddende formand for det nationale selskab. 
Endvidere deltager EIC for Nordic Journal of Psychiatry, redaktør for The Nordic 
Psychiatrist og WPAs nordiske zonerepræsentant i komiteens møder, der afholdes 
en gang årligt. Komiteen er også ansvarlig for afholdelse af de nordiske psykiater-
kongresser. Finland er vært for den næste i rækken, The 33nd Nordic Congress of 
Psychiatry, der afholdes i Helsinki den16.-19. juni 2021. Komiteen har i maj 2020 
afholdt et videomøde.  
Thomas Middelboe, 6-års delegat 

8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at 
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, og pub-
licerer videnskabelige originalartikler og oversigtsartikler. Tidsskriftet udkommer 
rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren som 
så fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 2019 havde tidsskriftet Im-
pact Factor 1.780, rangerende 79/141 i Psychiatry - SSCI JCR kategorien. 2019 Ci-
teScore var 3.2, rangerende 183/506 i Psychiatry and Mental Health Scopus kate-
gorien. 
Der udkom 74 publikationer i 2019, af hvilke 20 var Open Access.  

Accept Ratio de sidste 12 mdr. er faldende grundet øget mængde manuskripter 
(december 2020) var 61/317 ( 19.2%)). NJP har en attraktiv hjemmeside via forla-
get Taylor & Francis. Der er adgang via DPSNET (Publikationer \ tidsskrifter). Der 
er adgang til alle numre tilbage til 1. årgang i 1946. Artikler kan nås på søgeord 
på emne eller forfatter så man kan finde publikationer og følge historiske faglige 
diskussioner mellem gamle kolleger i Norden. 
Martin Balslev Jørgensen 

9. Internationalt samarbejde 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation, der er paraplyorganisation for 140 
nationale psykiatriske selskaber og 36 affiliate organisationer, i alt repræsenterende 
mere end 250.000 psykiatere.  

WPA er opdelt i 18 regionale zoner, hvor Danmark tilhører den nordeuropæiske 
zone, der omfatter de nordiske og baltiske lande. Ramune Mazaliauskiene fra Li-
tauen, som er formand for Lithuanian Psychiatric Association, er netop blevet valgt 
ved generalforsamlingen i oktober som repræsentant for denne region for 3 år. 
Som gentaget i de seneste årsberetninger synes danske psykiatere i en WPA-
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sammenhæng ikke særligt synlige, hvilket er beklageligt, da vi kunne bidrage sig-
nifikant til fagets internationale udvikling.  Aktuelt der er dansk repræsentation i et 
par af de 70 WPA sektioners ledelse.  

I 2020 blev WPAs aktiviteter i høj grad ramt af Covid19 pandemien. Den 20th World 
Congress, hvor organisationens generalforsamling skulle finde sted, var planlagt at 
skulle foregå i Bangkok den 14.-17. oktober 2020. Grundet pandemien blev kon-
gressen først udskudt til marts 2021, men er nu blevet ændret til en virtuel kongres. 
WPA valgte trods dette at afholde generalforsamlingen virtuelt på det planlagte 
tidspunkt. Afzal Javed fra Pakistan/Storbritannien har overtaget præsidentposten 
efter generalforsamlingen, hvor Danuta Wasserman fra Karolinska i Stockholm blev 
valgt som ny præsident-elect med et overbevisende flertal. Også den planlagte 
WPA kongres i Sankt Petersburg blev først udskudt senere aflyst, mens den tema-
tiske kongres i Athen vil blive afholdt som en virtuel kongres.  

WPA er engageret i et “emergency response of the WPA member societies to the 
COVID-19 pandemic”  hvor der vil ske en epidemiologisk analyse af de deltagende 
medlemslandes situation under pandemien, hvad angår ikke mindst selvmordsfo-
rebyggelse, men også antal smittede og døde, samt de økonomiske konsekvenser 
af pandemien, mm. 

Tidsskriftet ”World Psychiatry” med tidligere WPA-præsident, Mario Maj, som re-
daktør indtager en meget markant position, da tidsskriftet gennem flere år har 
været det førende psykiatriske tidsskrift i verden målt ved en impact factor nu på 
40,59, og det er tillige nr. 1 i Social Science Citation Index (SSCI) kategori. Det ud-
gives på 10 sprog og sendes til mere end 60.000 psykiatere. 

WPA udgiver serien Integrating Psychiatry and Primary Care. Her er de seneste 
publikationer “Mental Health in the Workplace” og “Models of Emergency Psychi-
atric Services that Work”.  

WPA har en uddannelses forpligtelse med særligt fokus på psykiatere  i Low and 
Middle Income Countries; WPA International Competency-Based Curriculum on 
Intimate Partner Violence and Sexual Violence against Women er et af de seneste 
eksempler på sådanne programmer.  
Informationer om samtlige WPA aktiviteter kan fås på deres website 
http://wpanet.org og via de sociale medier som Facebook og Twitter. 
Marianne Kastrup 

9.2 UEMS 
UEMS Section of Psychiatry skulle i 2020 have afholdt to møder, i henholdsvis Za-
greb og Lund. Begge møder måtte desværre afholdes virtuelt på grund af corona-
pandemien. Et af aktivitetsområderne i UEMS arbejdet er, at definere standarder 
for uddannelse, videreuddannelse, efteruddannelse og praktik inden for de enkelte 
specialer og ekspertområder (subspecialer). I UEMS Section of Psychiatry arbejdes 
der fortsat på en opdatering af ”European Framework for Competencies in Psychi-
atry”. På de virtuelle møder har der blandt andet har været fokus på, hvorledes de 
forskellige lande har håndteret uddannelse under pandemien.  

DPBO har på nuværende tidspunkt ikke udpeget en ny repræsentant til UEMS. 
DPS har i en periode lånt denne plads, for at skabe mulighed for overlap mellem 
Torsten B Jacobsen (Past-President UEMS Section of Psychiatry) og undertegnede, 
hvilket desværre blev ret sporadisk på grund af omstændighederne. 
Torsten har nu trukket sig fra arbejdet i UEMS, for at hellige sig arbejdet i Psykiatri-
fonden. Der skal lyde en stor tak til Torsten, for den indsats han har ydet i UEMS 
regi. 

http://wpanet.org/
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Forhåbentlig bliver der mulighed for mere aktivitet i UEMS i 2021, da det er vigtigt 
at vedligeholde det internationale samarbejde. Desværre er årsmødet for UEMS-
repræsentanter og intro-kurset for nye medlemmer, der skulle have været afholdt 
i januar, blevet udskudt indtil videre. 
Taus O Biba (UEMS-repræsentant for DPS) 

10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
Formandens og næstformandens beretning 2020 
FYP arbejder for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne- og ungdoms-
psykiatrien, skabe verdens bedste uddannelse til vores specialer og øge rekrutte-
ringen. Speciallægeuddannelser i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri skal 
være blandt de bedste og mest attraktive. Vi har herudover de seneste år haft et 
ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer, fordi vi mener, 
at psykopatologien udgør en af vores kernekompetencer.    

Grundet aflysning/udskydelse af seminar 2020, blev generalforsamlingen afholdt 
online den 19/11. Aktuelt består bestyrelsen af:   

Troels Schmidt, formand, DPS, Region Sjælland.    
Ida Maria Ingeholm Klinkby, næstformand, BUP, Region Sjælland 
Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region Sjælland.    
Sidse Godske Olsen, sekretær, DPS, Region Midtjylland.  
Christian Nautrup Andersen, DPS, Region Syddanmark.  
Helle B. Krogh, DPS, Region H.   
Christian Møller, DPS, Region H.   
Martin Rimvall, BUP, Region Sjælland    
Jesper Nørgaard Kjær, DPS, Region Midt  

Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter, bl.a. i 
DPBO, psykoterapiudvalg for både voksen og B/U-psykiatrien, videreuddannelses-
udvalg og regionale uddannelsesråd og Psykiatrialliancen. Gennem disse organer 
bidrager vi til den fortsatte positive udvikling af yngre psykiateres uddannelse og 
arbejdsliv.    

I 2020 betød COVID-19 pandemien meget for bestyrelsens arbejde. Det var ikke 
muligt at afholde vores årlige seminar i oktober, hvilket ellers er et af årets absolutte 
højdepunkter. Hele programmet lå klar med overskriften ”Fremtidens psykiatri”. Vi 
fik dog via video mulighed for at afholde vores årlige generalforsamling. Dette bød 
også på et fagligt oplæg af professor Søren Dinesen Østergaard, der satte fokus 
på COVID-19 pandemiens konsekvenser for mental sundhed og psykiatrisk syg-
dom. 

Til sidste års seminar havde vi en workshop, der handlede om overgangen, ‘tran-
sitionen’, af patienter fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Tran-
sitionen, der har været underlagt stor opmærksomhed både nationalt og interna-
tionalt, ses som en særlig skrøbelig periode for patienten. Deltagerne arbejdede i 
grupper og debatterede, hvordan vi som yngre læger kan sikre, at overgangene 
kan forbedres. Det har udmøntet sig i et holdningspapir fra FYP om transition, der 
kan findes på FYP’s hjemmeside: http://fypnet.dk/wp-content/uploads/pdf/fyp-
mener-transition_ed.pdf. 

Hvert år uddeler FYP en række priser til junior- og seniorlæger i psykiatrien, der 
har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for yngre læger. Årets FYP-
priser gik til 1. reservelæge Anna Sofie Hansen der er Ph.d. studerende i Region 
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Nord og overlæge Marlene Briciet Lauritsen fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center Aalborg. Da DPS’ årsmøde blev aflyst havde vi desværre ikke mulighed for 
at give den årlige FYP-pris til en voksenpsykiater. 

Covid-19 pandemien gav andre begrænsninger for arbejdet i bestyrelsen. Vi havde 
ikke som tidligere mulighed for at deltage i årsmødet i European Federation of 
Psychiatric Trainees (EFPT) eller folkemødet på Bornholm. I foråret nåede en yngre 
psykiater fra Brasilien at komme på Exchange ophold på Psykiatrisk Center Glos-
trup inden landet lukkede ned. Vi planlægger at fortsætte med at udvikle Exchan-
geprogrammet og dermed udvekslingen mellem danske yngre læger og yngre 
læger fra hele verden, når samfundets tilstand igen tillader det. Et besøg på en 
dansk psykiatrisk afdeling giver et stort læringsudbytte for den tilrejsende. Desuden 
får værtsafdelingen muligheden for at lære om psykiatrien i andre lande og kultu-
rer, og beriges med den tilrejsendes blik på arbejdsgangen i afdelingen. 

Der er fortsat en frivillig gruppe, der arrangerer foredrag om psykiatri for yngre 
læger i Region Hovedstaden. Vi håber dette koncept udvides til andre regioner. 
Der har været afholdt foredrag om transkønnethed hos voksne og transkønnethed 
hos børn. Flere foredrag var planlagt, men COVID-19 pandemien gjorde fysisk 
fremmøde umuligt.  
Troels Schmidt og Ida Ingeholm Klinkby 
Formand og næstformand, Foreningen af Yngre Psykiatere. 

11. Studenterorganisationer 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
Det forgangne år i PSM Aarhus 
Vi har i 2020 haft en stærk gruppe af aktive medlemmer, som startede året ud med 
mange idéer til spændende arrangementer. Covid-19 gjorde dog, at vi tidligt i for-
året måtte omlægge vores strategi – først måtte vi ad flere omgange aflyse arran-
gementer, inden det blev klart, at Covid-19 var kommet for at blive. Efter en vel-
lykket generalforsamling skiftede vi fokus i retning mod at styrke vores tilstedevæ-
relse på de digitale platforme og på den måde nå ud til endnu flere medicinstu-
derende. Dette arbejde fortsætter i 2021.  

Ligeledes fortsætter vores positive partnerskab med Psykiatrien i Region Midt, her-
under Skarpe Hjerner, Varme Hjerter. Vi har indsigten og kontakten med de stu-
derende, og de har en åben dør direkte ind i psykiatriens hjerte, når vi har brug 
for spændende foredragsholdere eller andet input fra den virkelige verden.  

I året der gik har vi også startet et samarbejde op med Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk Selskab (BUP-DK) og vi får derved gode kræfter i ryggen, når vi arrangerer 
foredrag om denne del af psykiatrien. 

Projekter i støbeskeen 
I 2021 ser vi frem mod flere, spændende arrangementer, hvoraf kan nævnes: 

• Foredrag om psykiske følgevirkninger af coronavirus 
• Oplæg om ADHD i samarbejde med PISA (Pædiatrisk studenterforening) 
• Oplæg om retspsykiatri 
• Halvårlige infoaftener om PSM 

Nok har vi haft et udfordrende år, men det er ikke uden visioner at vi går ind i 2021. 
Der skal lyde en stor tak til alle vores samarbejdspartnere og oplægsholdere, 
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herunder ikke mindst Region Midt, DPS, FYP, BUP-DK og vores søsterforeninger 
ved de øvrige universiteter. 
På vegne af bestyrelsen i PSM Aarhus 
Rasmus Lorentzen, formand 

11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
Hos Psyk-O valgte vi i 2020 grundet Covid-19 at udskyde vores planlagte arran-
gementer. Herunder et foredrag om basal psykiatri, psykiatrisk risk games samt 
vores 10-års jubilæum som forening. Vi har derfor i det forgangne år haft et 
større fokus på synligheden på Facebook. Som følge heraf er vores Facebookside 
vokset, samt er en artikel blevet udgivet om foreningen i Syddansk Universitets 
sundhedsvidenskabelige magasin ”Sund & Hed”. Kendskabet til Psyk-O er der-
med blevet bredere blandt de studerende på SDU. Vi håber dette vil vise sig ved 
kommende arrangementer. 

Omstændighederne betød desværre også aflysning af både DPS-årsmøde samt 
FYP årsseminar. Vi vil dog i den forbindelse alligevel takke for invitationen og mu-
ligheden for at deltage, hvilket vi håber gentages i 2021.  

Som tidligere nævnt kunne vi i foreningen fejre 10-års jubilæum i år. Dette blev 
ikke den store fejring, vi havde håbet på, men for at styrke det allerede stærke 
sociale sammenhold i foreningen, blev der afviklet et mindre jubilæum for besty-
relsen samt aktive medlemmer.  

I oktober afholdt vi generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse herunder 
formandskab. Vi sidder nu 7 bestyrelsesmedlemmer, hvoraf 5 er nye. Bestyrelsen 
består overvejende af bachelorstuderende med blod på tanden til at fortsætte 
med samme store engagement som den tidligere bestyrelse.  

Vi håber for 2021 at kunne afvikle flere arrangementer, hvoraf nogle allerede er 
under planlægning bl.a. i samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk sel-
skab (BUP). 

Slutteligt skal lyde en stor tak til Psykiatrien Region Syddanmark og Syddansk 
Universitet. Vi vil desuden takke Helena Sandgreen, tidl. formand for hendes ar-
bejde i foreningen og ønske hende al held og lykke fremover.  
På vegne af Psyk-O 
Josefine Malou Rasmussen, formand  

11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
Som for de fleste, har det været et meget specielt og udfordrende år for PMS. 
Dette skyldes dels Corona situationen, der har presset og udfordret vores ellers 
aktive gruppe til det yderste. Dog skyldes det også, at vi i starten af året, før pan-
demien for alvor brød ud i Danmark, mistede vores gruppemedlem Nick Assaad-
zadeh, som begik selvmord. Dette har i høj grad præget gruppen, og Nick har 
fulgt os i vores tanker gennem hele året. Det er derfor vigtigt for os at indlede 
denne årsberetning med at sende Nick og hans familie en tanke. 

Som nævnt har året ligeledes været præget af Corona pandemien. Men i vores 
gruppe har vi gjort vores ypperste, for alligevel at få det bedste ud af året. På den 
ene side for at få et mentalt afbræk, på den anden side for at holde fast i hinanden. 
I forårssemestret nåede vi at afholde ét arrangement, før forsamlingsforbud og 
andre restriktioner var en realitet. Derefter gik vi, som mange andre foreninger, i 
dvale resten af semestret, mens vi prøvede at finde fodfæstet i den nye virkelighed.  
Da efterårssemestret begyndte, valgte vi at omlægge vores arrangementer til en 
online version. I den forbindelse fandt vi desuden på et nyt tiltag i vores Facebook 
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gruppe, der inkluderede opslag om psykiatrirelaterede anbefalinger, som bøger, 
podcast, artikler og film/serier. Dette er der blevet taget rigtig godt i mod af vores 
medlemmer, og har sikret os fortsat aktivitet i facebookgruppen, og en del nye 
medlemmer. Derudover har vi haft mulighed for at afholde en semesterstartskon-
kurrence og en julekonkurrence, med sponsorat af psykiatribøger fra forlaget 
Munksgaard. 

Vi har i årets løb afholdt følgende arrangementer (fra efteråret 2020 og frem om-
lagt til online oplæg) : 

− ”Akut psykiatri” – Med Hans Henrik Ockelmann 
− ”Kønsdysfori” - Karen Rischel, som er Afdelingslæge på Sexologisk Klinik 
− ”Bipolar affektiv sindslidelse” - Maj Vinberg (online) 
− ”Psykodynamisk Psykoterapi” – Bent Rosenbaum (online) 

Vi har desuden haft et rigtigt fint samarbejde med Børne- og Ungdoms Psykiatrisk 
selskab, hvor vi til næste år forhåbentligt kan se frem til et stort arrangement i 
samarbejde med dem. Af andre planer for 2021, inkluderer vores årlige hyttetur 
med de øvrige psykiatrigrupper fra landets universiteter. Dette arrangement skulle 
PMS ellers have været værter for i år. Men grundet Corona har vi været nødt til at 
aflyse, og glæder os nu til at være værter sommeren 2021. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til Region H, Region S, Munksgaard og Børne- og 
ungdoms psykiatrisk selskab for al jeres hjælp og støtte. Ligeledes sender vi en stor 
tak til alle vores oplægsholdere gennem 2020, som beredvilligt er stillet op.  
Vi bliver som altid glade og taknemmelige for det engagement der møder PMS, 
når vi henvender os til forskellige oplægsholdere og foreninger.  
Vi glæder os meget til at lave endnu flere arrangementer i det kommende år! 
På vegne af bestyrelsen i PMS, Formand Ditte H. Rotvig 

12. Danske Psykiatere og Børne/-ungdomspsykiate-
res Organisation (DPBO) 

Formål 
DPBO' s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske, organisa-
toriske og kollegiale interesser. Vi mener, at det er vigtigt at sikre og vedligeholde 
samarbejde og koordination mellem Lægeforeningen, de videnskabelige selska-
ber samt hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis.  
FAS og FAPS er vores forhandlere i relation til Danske Regioner.  
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktise-
rende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede 
medlemmerne i speciallægepraksis vedrørende overholdelse af overenskomsten, 
modernisering, kvalitetsudvikling (e-Kvis) og brug af kliniske vejledninger.  
DPBO modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at 
DPBO inddrages i godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaf-
taler og §64 aftaler. 

Medlemmer 
DPBO har 746 medlemmer, heraf 397 erhvervsaktive, og 337 pensionister og ikke 
erhvervsaktive. Medlemstallet er nu signifikant faldende pga. nye overlæger og 
praktiserende speciallæger ikke automatisk bliver indmeldte. 

Kontingent 
600 kroner for erhvervsaktive 2020. 
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I 2020 har vi arbejdet med og forholdt os til følgende:  
Covid -19 
FAPS var meget hurtige til at få afklaret, hvordan video og telefon konsultationer 
kunne implementeres med Sundhedsstyrelsen og regionerne til gavn for patien-
terne, men også for os da vi var i stand til hen over året at se og behandle det 
samme antal patienter som i 2019.  
Formanden brugte en del tid på at få afklaret, hvordan de nye ydelser kunne og 
skulle bruges samt afregnes. 
Vores specialer var ikke inde og hjælpe til på sygehusene, som fx anæstesilæ-
gerne var. Det var meget glædeligt, at så mange af os meldte sig til at hjælpe til 
på sygehusene, hvis epidemien havde krævet det. Det har givet os stor politisk 
velvilje, som jeg kan jeg forstå det på FAPS. 

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri  
Vi er i gang med 6. år efter moderniseringen af overenskomsten for praktise-
rende psykiatere. DPBO´s primære fokus har været vores fortsatte bekymringer 
over de begrænsede muligheder for at behandle ”kronikerpatienter” = ”patienter 
med langvarigt behandlingsbehov”. DPBO arbejder fortsat med at få Regio-
nerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er patienter/mennesker, der ikke er raske 
efter 10/20 samtaler, men som ved med en professionel, personlig psykiatrisk 
kontakt er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau og livskvalitet. Vi ser med 
bekymring på, at det er de samme patienter, som også afsluttes af den ambu-
lante hospitalspsykiatri og OP-teams. 

Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/næstformand Dorte 
Vestager 
Det har været et travlt år. Det skriver jeg hvert år, men i år var nok også sidste år 
med akkreditering, som nu er ved at være forløbet for 2. gang, og der skal for-
mentlig findes nye måder at kvalitetssikre privat praksis fremover. Der skal ligele-
des forhandles overenskomst i det kommende år, så der venter nok nye overra-
skelser. 

Ellers har 2020 været året hvor vi alle er blevet gode til at bruge video og telefon 
som et supplement til at se patienter i konsultation. Covid-19 og de mange tiltag 
for at holde smitten på et håndterbart niveau har krævet en stor grad af omstil-
lingsparathed, fra foråret hvor vi blev spurgt om hjælp på hospitaler ved behov, 
til det vist dobbelte antal FAPSnyt, som er kommet op på over 100 i årets løb, 
med mange ekstra udgivelser med nye tiltag i forhold til Covid-19. 

I det videnskabelige selskab nåede man lige årsmøde inden der blev lukket for 
muligheden for at mødes i marts. – og så er der jo en ny kollega i region nord, 
som er blevet øget med et nyt ydernummer i starten af året. 

E-Kvis og akkreditering ved IKAS 
Stort set alle praksis er nu akkrediteret. Pga. Covid-19 er der dog forsinkelse, så 
arbejdet fuldføres først i 2021. Alle praksis, på nær en enkelt, er blevet akkredite-
ret indtil nu. 
Nyt kan læses på www.ekvis.dk. 

DPBO har været repræsentanter ved flere møder/kurser/udvalg  
• FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speci-

allæger, møder to gange om året.  
• DPS, Dansk Psykiatrisk Selskab, GF.  
• BUPS-dk, Børne- og Ungdomspsykiatriske Selskab, årsmøde.  
• SAPP, Sammenslutning af Praktiserende Psykiatere, to årlige møder.  

http://www.ekvis.dk./
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• Møder med Praktiserende Børne- og Ungdomspsykiatere to gange år-
ligt.  

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

Samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab  
Der holdes årlige formelle møder med begge selskaber. Derudover er der lø-
bende kontakt ved behov.  

Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere  
DPBO er enig med FYP i, at det vil være ønskeligt, at i det mindste en del af ud-
dannelseslægerne, som led i deres H-uddannelse, kunne ansættes i speciallæge-
praksis, hvilket der mulighed for i en del andre specialer f.eks. øjen- og hudsyg-
domme.  
Det anbefales også, at H-læger, I-læger og medicinstuderende benytter sig af 
muligheden for fokuseret ophold i speciallægepraksis.  

UEMS: European Union of Medical Specialists  
DPBO har valgt, at vi ikke skal være repræsenteret i dette forum, da vi vurderer 
at penge og tid ikke er givet hensigtsmæssigt ud.  

Det Psykiatriske Ankenævn  
DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Pia Glyngdal som repræsentant i 
Det Psykiatriske  
Ankenævn og overlæge Lykke Pedersen som suppleant i Det Psykiatriske Anke-
nævn. 

Psykiatrialliancen 
DPBO deltager ved formanden stadig i Psykiatrialliancens (psykiatrialliancen.dk) 
aktiviteter og møder.  Psykiatrialliancen har i år udgivet et rigtig godt oplæg til 
psykiatriplan ”Psykiatriløftet” http://psykiatrialliancen.dk/psykiatriloeftet/.   

SAK kurser 
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende special-
lægers  
administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2021. Tilmel-
ding via www.læger.dk 
under kurser. Alle nynedsatte praktiserende psykiatere får et tilbud fra FAPS om 
gratis deltagelse i SAK 1  
kursus. Hvis man overvejer at købe praksis, findes der også kursus om praksiskøb. 

Praksissalg 
Det er formandens indtryk, at der blandt en del yngre kollegaer er et stort ønske 
om at komme i praksis, og at der specielt i Region Hovedstaden sælges mange 
praksis til max goodwill.  

Rejselegat 
Legatet er ikke blevet uddelt endnu i år, men der arbejdes på opslag med mere 
fra den komité, der har med projektet at gøre. Der satses på at uddele to legater 
på henholdsvis 10.000 og 15.000 kr. i år. 

Generalforsamling  
DPBO´s planlagte generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 25. april 
2020 blev aflyst pga. Covid-19.  
Generalforsamlingen blev i stedet holdt 7. september 2020 i Domus, København, 
med et forventeligt sparsomt fremmøde. Bestyrelsen var ikke på valg i år og 

http://www.uems.eu./


 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2020-35 

fortsatte uændret, dog har bestyrelsen suppleret sig med overlæge Kasper 
Thybo Reff, og består nu af:  

For psykiatri:  
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand)  
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand) 
Praktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer)  
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede  
Praktiserende speciallæge Jannik Bjerrum  
Praktiserende speciallæge Anne Philipsen  
Overlæge Kasper Thybo Reff 
Praktiserende speciallæge Kirsten Ilkjær (suppleant) 

For børne- og ungdomspsykiatri:  
Praktiserende speciallæge Dorte Vestager (næstformand) 
Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen  

Generalforsamling 
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 24. april 2021 på Hotel Hesselet i 
Nyborg. Her skal der i henhold til vedtægterne vælges ny bestyrelse, som deref-
ter konstituerer sig med formand, næstformænd, og kasserer.  
Indkaldelsen udsendes med e-mail og annonceres på hjemmesiden DPBO.dk 

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 op-
gave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse 
af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk be-
handlingstilbud 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 stem-
mer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlin-
ger. 
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 
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Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets 
love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem pro-
testerer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkom-
mende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, 
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen. 

§ 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 med-
lemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 

§ 5 Bestyrelse 
Stk. 1 
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand. 

Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Forman-
den kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperi-
oden på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand. 

Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammen-
hængende 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 spe-
ciallæge, 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 besty-
relsesmedlem indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behø-
rigt 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 
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Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål. 
 
Stk. 2 
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. 
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære 
generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig sel-
skabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for general-
forsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder for-
mand 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 be-
styrelsen, herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordi-
nære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrel-
sesmedlemmer 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 mu-
ligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlin-
gerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning v/formanden. 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant. 
6) Valg af revisor og kollegial revisor. 
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
8) Eventuelt. 
 
Stk. 5 
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget 
på dagsordenen. 
 
Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre 
andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis 
det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
Listeopstilling kan ikke finde sted. 
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Stk. 7 
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af diri-
genten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første med-
lemsblad 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 må-
neder 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 fæl-
lesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykia-
trisk 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. 
 
§ 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 sel-
skabet lever op til relevante faglige standarder. 
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende for-
slag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse 
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede sel-
skaber 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 
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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 rejse-
udgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk 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 of-
fentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale or-
ganisationer 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 psyki-
atri. 
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 sam-
menhængende 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 
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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 generalfor-
samlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forsla-
get, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovæn-
dringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på 
den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget. 
 
§ 16 Opløsning 
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, 
at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalfor-
samlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for for-
slaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor en-
delig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer 
på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedevæ-
rende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af sel-
skabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning 
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal til-
falde 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 for-
manden 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 bestyrel-
sespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling, over-
læge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betyd-
ning. 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 repræ-
sentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afde-
linger. 
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Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede 
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdoms-
psykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psyko-
terapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg. 
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