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1. Formandens Beretning 
 
1.1 DPS’ struktur  
Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger 
under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af medlemmerne er 
sluttet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste 
myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. 
På generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Besty-
relsen kan nedsætte en række stående udvalg inden for de områder, der er 
selskabets særlige arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrel-
sen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver 
gør det påkrævet. Lovene giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig 
sammen i faglige grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske 
selskaber kan være associeret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organi-
sere sig med vedtægter, der er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se 
endvidere selskabets love. 
 
1.2 Medlemmer 
Medlemstal pr. 1. januar 2015 
Ordinære medlemmer: 956 
Æresmedlemmer:  4 
Korresponderende medlemmer:  19 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:  171 
Udlandsarbejdende medlemmer:  8 
I alt: 1158 
       
Antal medlemmer Mænd Kvinder  I alt 
YL  113 228 341 
FAS  342 322 664 
PLO  2 0 2 
 
Medlemmer afgået ved døden i år 2014: 
 
Erik Otzen Haugaard 
Lars Bolvig Hansen 
Bent Florian Sørensen 
Aage Madsen 
Erik Hein Sindrup 
Lasse Mørup 
 
Æret være deres minde 
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1.3 Medlemsmøder  
Medlemsmøde nr. 622. Årsmøde og generalforsamling 2014 på Hotel Nyborg 
Strand 20.-22.3.2014. Der var 375 tilmeldt mødet. Som det har været traditi-
on i en årrække, deltog også en gruppe medicinstuderende med særlig interes-
se for psykiatri. 
Protokollat af generalforsamlingen d. 21.3.2014 er indsat efter formandens be-
retning. 
 
1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2015 
Thomas Middelboe, formand, valgt 2010, formand 2013 
Lykke Pedersen, næstformand, valgt 2013 
Poul-Erik Carlsen, kasserer, valgt 2011 
René Sjælland, sekretær, valgt 2013 
Henrik Nørbak-Emig, valgt 2013 
Camilla Gøtzsche, valgt 2013 
Ulla Almegaard, valgt 2014 
Knut Løkke, valgt 2014 
Annick Parnas, suppleant, valgt 2014 
 
1.5 Bestyrelsens arbejde 2014 
 
1.5.1 Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen har i 2014 holdt bestyrelsesmøder d. 27.1, 24.2, 22.3. (konstitue-
ring af ny bestyrelse), 18.4. (ekstraordinært bestyrelsesmøde), 28.4., 19.5., 
30.6., 31.8.-1.9. (internat), 29.9., 27.10., og 24.11. Ved mødet i oktober var 
der traditionen tro deltagelse af patient- og pårørendeforeninger.  
 
1.5.2 Regeringens psykiatrihandlingsplan  
I maj 2014 udkom regeringens psykiatrihandlingsplan med titlen ”Ligeværd – 
nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser - En langsigtet 
plan”. Planen, der kan læses på Sundhedsministeriets hjemmeside, indeholder 
afsnit om forebyggelse og tidlig indsats, en ligeværdig behandling, mindre 
tvang og magtanvendelse, bedre rehabilitering og sammenhæng, viden, forsk-
ning og faglige kompetencer samt endelig bedre styring og opfølgning. I køl-
vandet på udgivelsen af psykiatriplanen fulgte også et større økonomisk løft til 
psykiatrien i Danmark, tilvejebragt først og fremmest ved satspuljemidler, men 
også ved øgede bevillinger på finansloven. Psykiatriplanen var et resultatet af 
den omfattende rapport som regeringens psykiatriudvalg udgav i 2013.  
 
Som opfølgning på regeringens psykiatriudvalgs arbejde og for at følge op på 
regeringens handleplan har Sundhedsstyrelsen i 2014 nedsat et Udvalg for 
Psykiatri med repræsentation af fagpersoner fra psykiatrien, repræsentanter 
fra regioner og kommuner, Sundhedsstyrelsen, Socialstyrelsen m.v. DPS har 3 
repræsentanter i udvalget, Thomas Middelboe, Lykke Pedersen og Ulla Alme-
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gaard. Udvalget har afholdt to møder i 2014, hvor emner i relation til rege-
ringsplanen har været drøftet.  
 
1.5.3 Møder med folketingets psykiatriordførere 
Også i 2014 har formand og næstformand, flankeret af DPS’ presserådgiver, 
haft møder med psykiatriordførerne for de forskellige partier. Møderne har væ-
ret anvendt dels til at præsentere DPS’ synspunkter, hovedindsatsområder og 
arbejde for en bedre psykiatri, dels har vi haft lejlighed til at lytte til ordfører-
nes synspunkter og undersøgt muligheder for at gøre fællessag på væsentlige 
områder.  
 
1.5.4 Lægeforeningens psykiatrigruppe 
Lægeforeningen har i 2014 opretholdt psykiatrigruppen. Udvalget holdt i 2014 
fire møder, og herunder har der været et tæt samarbejde med DPS og Læge-
foreningen, og man har koordineret input til Sundhedsstyrelsens psykiatriud-
valg. Efter psykiatriudvalgets afrapportering og udgivelse af regeringens hand-
lingsplan, har der også været løbende drøftelser i Lægeforeningens psykiatri-
gruppe om prioritering af anbefalinger og fælles udmeldinger fra DPS og Læge-
foreningen i forskellige faglige og politiske sammenhænge. 
 
Psykiatrigruppen består i januar 2015 af: 
Niels Siebuhr (Lægeforeningen) 
Jette Labianca (DPBO) 
Thomas Middelboe (DPS) 
Lykke Pedersen (DPS) 
Peter W. Jepsen (Lægeforeningen) 
Poul Videbech (DPS) 
Marianne Kryger (BUP) 
Jette Dam-Hansen (praktiserende læge) 
Marianne Rex Sørensen (Lægeforeningen) 
Peter Konow (Lægeforeningen) 
Lin Thi Thury Duong (YL) 
Henrik Nordentoft (DSAM) 
 
1.5.5 DPS’ deltagelse i møder og konferenceaktivitet i 2014 
DPS har i årets løb deltaget i talrige møder, været repræsenteret ved en lang 
række konferencer og herunder bidraget med mange konferenceoplæg, hvor-
under blandt andet kan nævnes: 
 
Dagens Medicins psykiatrikonference. 
Gennembrudsprojektets konference om tvang. 
Kommunernes Landsforening, Social- og Sundhedsudvalgets strategiseminar. 
Kommunernes Landsforening, møde om samarbejde og sikkerhed på psykiatri-
ske bosteder. 
Forum for mænds sundhed, rundbordsdebat. 
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FOA og Københavns kommune, konference om sikkerhed på boinstitutioner. 
Fountain House, oplæg på temadag for bestyrelsen. 
Sundhedsstyrelsen, møde om dokumentation i psykiatrien. 
Sundhedsstyrelsen, møde om medicinering på bosteder. 
Sundhedsstyrelsen, møde om antipsykotika-vejledning. 
Årsmøde for Landsforeningen af patientrådgivere og bistandsværger i DK 
Patientklagenævnets årsmøde. 
Møde i Patientombuddet. 
FADL, møder om undervisningen af stud.med.’er i psykiatri. 
Sundhedsministeriet, møde om delegation af speciallægeopgaver. 
Fælles møde mellem DPBO, BUP og DPS. 
Dansk Sygeplejeråd, møde om opgavedeling. 
Fraktionen af yngre psykiatere (FYP), oplæg og diskussion på FYP årsmødet. 
Folkemøde på Bornholm, oplæg og deltagelse i flere debatter. 
Region Hovedstadens Psykiatris lederseminar, oplæg om DPS’ prioriteringsom-
råder. 
Lægemiddelindustriforeningen, oplæg om kroniske patienter. 
Dansk Selskab for Affektive Lidelsers efterårssymposium. 
Dansk Selskab for Distriktspsykiatri, oplæg på årsmødet om fremtidens di-
striktspsykiatri. 
 
1.5.6 Psykiatrisk Summer School 
DPS afholdt i august for 6. år i træk Psykiatrisk Summer School for lægestude-
rende og nyuddannede læger. Kursusledere var Thomas Middelboe og Anders 
Jørgensen. Vi havde i år godt 20 deltagere, og kurset fik gode evalueringer. 
Lundbeckfondens bevilling gør det muligt at afholde Summer School også i 
2015.  
Der har også været afholdt psykiatrisk Summer School i Århus, hvor Raben 
Rosenberg var kursusleder, og også dette var en succes. Vi vurderer, at disse 
aktiviteter er en vigtig del af rekrutteringsstrategien.  
 
1.5.7 Høringssvar 
DPS har i 2014 afgivet følgende høringssvar: 
Sundhedsministeriet: Forslag til ændring af Sundhedsloven, herunder justerin-
ger som indførelse af juridisk kønsskifte m.v. 
Medicintilskudsnævnet: Forslag til revision af medicintilskud til antipsykotika. 
Sundhedsstyrelsen: Forslag til retningslinjer for udarbejdelse af koordinerede 
indsatsplaner. 
Sundhedsministeriet: Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psy-
kiatrien. 
Sundhedsstyrelsen: Nationale kliniske retningslinjer vedr. alkoholbehandling. 
 
1.5.8 Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger 
I 2014 har DPS ud over det vanlige samarbejde med patient- og pårørendeor-
ganisationerne afholdt en stor konference i Rigshospitalets auditorium i april i 
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samarbejde med Landsforeningen SIND og Psykiatrifonden. Konferencen blev 
indledt af sundhedsministeren. Konferencen var en udløber af den heftige de-
bat om psykofarmaka i foråret. Mødet var velbesøgt med ca. 250 deltagere og 
oplæg fra både SIND, DPS (Thomas Middelboe, Poul Videbech og Merete Nor-
dentoft), patientrepræsentanter og regions- og landspolitikere med afsluttende 
paneldebat. Oplæg kan ses på DPSnet.  
 
1.5.9 Udpegninger fra DPS i 2014 
Søren Bredkjær, Ole Mors og Tina Gram Larsen (har afløst Jeanett Bauer): 
Statens Serum Instituts arbejdsgruppe om registrering i psykiatrien. 
Rasmus Licht og Linda Peacock: Psykofarmakologisk rådgivning for Institut for 
Rationel Farmakoterapi (Sundhedsstyrelsen). 
Davor Mucic: arbejdsgruppe om telemedicin under KORA. 
Mette Waaddegaard: arbejdsgruppe om svære spiseforstyrrelser under Social-
styrelsen. 
Anders Fink-Jensen: arbejdsgruppe med Dansk Kardiologisk Selskab om risici 
ved ADHD-medicin. 
Mie Brodersen: arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen vedr. genoptrænings-
planer. 
Merete Nordentoft: genudpeget til Vidensråd for Forebyggelse. 
Poul Videbech: DPS’ repræsentant i ekspertgruppe vedr. national forsknings-
strategi i psykiatrien (Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen). 
Lone Baandrup: afløser Merete Nordentoft som formand for NIP Skizofreni In-
dikatorgruppe. 
Elisabeth Tehrani: arbejdsgruppe for visitationsretningslinje for børn og unge 
med erhvervet hjerneskade med psykiatrisk komorbiditet. 
 
1.5.10 Forfattere og referenter for Medicin.dk  
Forfattere: 
Anders Fink-Jensen  
Lars Vedel Kessing 
Finn Zierau 
Raben Rosenberg  
Poul Videbech  
 
Referenter: 
Anders Fink-Jensen  
Sune Puggaard Straszek   
Henrik Lublin  
Kjeld Andersen 
Peter W. Jepsen  
Poul Erik Buchholtz Hansen  
Torben Arngrim  
Annette Lolk 
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1.5.11 Dpsnet og informationsstrategi 
Også i 2014 har vi prøvet at udvikle dpsnet.dk, så den blev mere brugervenlig 
og informativ.  
 
DPS’ Blog rummer indlæg om nogle af de aktuelle emner, der optager medier-
ne, som fx tvang, vold på arbejde og medicinering. Her finder man bl.a. ind-
læg, som har dannet afsæt for flere af de interviews i den skrevne og den elek-
troniske presse, som DPS’ formandskab har medvirket i igennem 2014.  
 
DPS Debat samler de sidste fire års mange debatindlæg mm – til inspiration for 
både medlemmer og medier. Vi har været flittige: Siden 2011 har vi produce-
ret mere end 25 indlæg om en vifte af emner – fra tvang, misbrug og ytrings-
frihed til ADHD, førtidspension og etik. Vi sørger også for, at knapperne Nyhe-
der og Presseklip er opdaterede, så det er let at få et overblik over centrale 
nyheder/artikler.  
 
Vi fik i 2013 en ny og meget dygtig og dynamisk webmaster, Christian Thom-
sen. Han har sammen med bestyrelsen taget fat på at rydde op på sitet.  
 
Alle disse tiltag ændrer dog ikke ved, at der er et stort behov for et mere mo-
derne og brugervenligt site. Det var derfor en glædens dag, da Generalforsam-
lingen i 2014 gav grønt lys for en ny hjemmeside. Det nye, kønnere og mere 
brugervenlige dpsnet.dk gå i luften til februar 2015.  
 
Det er i dag kun årsberetning og dagsorden til generalforsamlingen, der ud-
sendes med post. Medlemsbrevet og Nyhedsbrevet udsendes elektronisk. Det 
har gjort det muligt at intensivere kommunikationen – både med medlemmer 
og interessenter. Medlemsbrevet kom således otte gange i 2014 (940 abon-
nenter).  
 
Nyhedsbrevet retter sig mod interessenter, der ønsker at følge DPS’ arbejde. 
Det er både et godt værktøj ift. aktører som Lægeforeningen, Sundhedsstyrel-
sen, regioner, kommuner og patient- og pårørendeorganisationerne, og i kon-
takten med pressen, hvor det er med til at sikre, at journalisterne kender vore 
kernesynspunkter.  
 
Hver gang DPS’ kommunikationsrådgiver har kontakt med en ny journalist, får 
han/hun et tilbud om at abonnere samt tilsendt de seneste numre. Nyhedsbre-
vet kom syv gange i 2014 (1180 abonnenter).  
 
Stadig flere klikker ind på dpsnet.dk. I 2013 var der 58.214 besøg, heraf 
29.564 unikke. I 2014 var der 77.193 besøg, heraf 35.655 unikke; en stigning 
på 20,6 pct. i antallet af unikke besøg. 
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1.5.12 Presse 
Vi har i dag et godt netværk af journalister, der kender DPS’ synspunkter og 
de udfordringer, som danske psykiatere arbejder med; herunder både de fagli-
ge og økonomiske rammebetingelser for dansk psykiatri.  
 
Der er i pressen stor interesse og lydhørhed for vore synspunkter. Både DPS’ 
formand og næstformand bliver flere gange om ugen kontaktet af journalister, 
der vil have en kommentar. Det har bidraget til et lidt mere lødigt og nuance-
ret billede af forholdene og gjort det lidt lettere at komme til orde.  
 
Pressen henvender sig om mange forskellige sager. Men det emne, der har ud-
løst flest interviews i den skrevne/elektroniske presse, har været revisionen af 
Lov om tvang, herunder debatten om bælter, vold og medicinering. 
 
Når det er sagt, har det også i 2014 været op ad bakke! Det er der primært to 
grunde til. 
 
I 2012 gav den såkaldte Glostrupsag dansk psykiatri nogle grimme ridser i lak-
ken. Også i 2014 har der været nogle kedelige pressesager, der har skadet 
psykiatriens generelle omdømme.  
 
Vi var kun få dage inde i 2014, da professor Peter Gøtzsche skrev sin kronik i 
Politiken: ”Psykiatri på afveje. Vi ville være langt bedre stillet, hvis alle psyko-
farmaka blev fjernet fra markedet. Lægerne er ikke i stand til at håndtere 
dem. ” 
 
Disse meget negative påstande kastede hele fagområdet ud i en voldsom og 
ukonstruktiv medieturbulens. I måneder var DPS’ formandskab, professorer og 
flere medlemmer travlt beskæftiget med at tilbagevise disse påstande og nu-
ancere billedet af den psykofarmakologiske behandling. DPS gik ind i debatten 
med både debatindlæg, kronikker og interviews i den skrevne og elektroniske 
presse og i en korrespondance med den internationale sammenslutning af 
Cochrane-institutter.  
 
De to sager er desværre ikke glemt. Når ordførerne på Christiansborg skal for-
klare, hvorfor de er skeptiske over for den foreslåede ændring af psykiatrilo-
ven, er det disse to sager, og den affødte mediedebat, de henviser til. 
 
1.5.13 Psykiatrifonden 
DPS har været repræsenteret i Psykiatrifondens bestyrelse gennem hele 2014 
ved Thomas Middelboe. 
 
1.5.14 ”En af os ”kampagnen 
Camilla Gøtzsche har været DPS´ repræsentant i afstigmatiseringskampagen 
”En af os” følgegruppe.   
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1.5.15 Internationalt 
DPS var repræsenteret ved World Psychiatric Association (WPA) generalfor-
samling i Madrid i forbindelse med verdenskongressen. Bestyrelsesmedlem Re-
né Sjælland var DPS’ delegerede til mødet. 
 
1.5.16 Nordic Congress of Psychiatry 2015 
Som bekendt er DPS vært for den 31. nordiske psykiaterkongres i 2015. Kon-
gressen afholdes i Tivoli Congress Centre, København, i dagene 20.-23. sep-
tember 2015, i samarbejde med Nordic Joint Committee. 
 
Kongressen erstatter årsmødet i 2015, som tidligere annonceret i medlems-
breve, på DPSnet.dk samt ved sidste årsmøde.  
 
Programmet foreligger nu i en foreløbig form, der kan ses på kongressens 
hjemmeside www.ncp2015.dk 
 
Både organisationskomite, videnskabelig komite og finanskomite har arbejdet 
hårdt igennem det forløbne år på at planlægge kongressen, der har fået stor 
faglig tilslutning med indsendelse af i alt ca. 75 forslag til symposier. I skriven-
de stund er den videnskabelige komite i gang med at udvælge symposier og 
udarbejde Call for abstracts til frie foredrag og postere. Der er deadline for ab-
stracts 7. april 2015 og forslag indsendes via kongressens hjemmeside. 
 
Kongressen vil udover kliniske og forskningsmæssige nøgleområder i voksen-
psykiatrien også have et børne- og ungdomspsykiatrisk spor, der løber hen-
over alle kongressens dage. Endvidere vil der være særlige symposier for yng-
re læger (Early Career Track).  
 
DPS’ bestyrelse samt kongressens forskellige komitéer opfordrer alle DPS med-
lemmer til at støtte op om kongressen gennem aktiv deltagelse i denne viden-
skabelige begivenhed. 
 
1.5.17 DPS´ kliniske retningslinjer 
I 2014 udkom DPS’ kliniske retningslinjer vedr. psykofarmakologisk behandling 
af gravide og ammende. Retningslinjerne er udgivet elektronisk på DPSnet og 
arbejdet blev forestået af Erik Roj Larsen (formand), Poul Videbech, Hans Dahl 
Knudsen, Rie Lambæk Mikkelsen, René Nielsen, Vibeke Linde samt klinisk far-
makolog, pædiater og gynækolog.  
 
1.5.18 Nationale kliniske retningslinjer (NKR) 
Der har atter i år været nedsat en række arbejdsgrupper til udarbejdelse af 
nationale kliniske retningslinjer indenfor psykiatriske fagområder. DPS har ud-
peget følgende repræsentanter: 
 

http://www.ncp2015.dk/
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Torben Arngrim, Mogens Brødsgaard og Sidse Arnfred: NKR-gruppe vedr. 
ADHD-behandling. 
Per Fink: NKR vedr. smerter i bevægeapparatet. 
Jeppe Perrild: NKR vedr. alkoholbehandling. 
Vilhelm Schultz; Susanne Voss-Knude, Anders Fink-Jensen og Erik Sandsten: 
NKR vedr. kompliceret skizofreni. 
Per Sørensen, Erik Simonsen og Annette Møller Jensen: NKR vedr. borderline-
behandling. 
Birgitte Munch Jensen: NKR vedr. svær bulimi. 
 
1.5.19 Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) 
Der er i 2014 nedsat 3 fagudvalg under RADS, hvor DPS har været repræsen-
teret. Det drejer sig om: 
 
Fagudvalg vedr. medicinsk behandling af depression: 
Poul Videbech (formand), Klaus Martiny. 
 
Fagudvalg vedr. medicinsk behandling af bipolar sygdom: 
Lars V. Kessing (formand), Hans Mørch Jensen. 
 
Fagudvalg vedr. medicinsk behandling af ADHD: 
Martin Balslev Jørgensen (BUP har formandsskabet). 
 
1.5.20 Revision af specialeplanen i psykiatri 
Sundhedsstyrelsen har i 2014 iværksat et arbejde med at revidere specialepla-
nerne, herunder specialeplanen i psykiatri. DPS har udpeget Annette Lolk, 
Phoung Le Quach og Knut Løkke som repræsentanter i dette arbejde. Herunder 
har der været psykiatriske repræsentanter for hver af de 5 regioner, og Jea-
nett Bauer har som DPS repræsentant i LVS også deltaget. Både regions- og 
højt specialiserede funktioner har været gennemgået. Endvidere har arbejds-
gruppen drøftet muligheder for at monitorere specialfunktionernes virke. Ar-
bejdet forventes afsluttet i 2015.  
 
DPS 2014 
Endnu et travlt år i DPS er gået, præget af en usvækket politisk og medie-
mæssig interesse, stort fokus på psykiatrien både i forbindelse med regerin-
gens psykiatrihandleplan, et generelt pres på behandlingsenheder i hele landet 
som følge af stigende efterspørgsel, en række tragiske enkeltsager, fortsatte 
flaskehalsproblemer ved indførelse af udrednings- og behandlingsgaranti, men 
ikke mindst en længe ventet økonomisk saltvandsindsprøjtning fra politisk 
hold.  
 
Bestyrelsen vil igen i år benytte lejligheden til at rette en varm tak til selska-
bets medlemmer for på hver deres måde at løfte opgaven med at bedre pati-
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entbehandlingen, fremme vores omdømme i offentligheden og skabe en positiv 
stemning omkring vores fag.  
 
En særlig tak til de mange medlemmer, der har bidraget i faglige og organisa-
toriske arbejdsgrupper, med pressearbejde, formidling af ny forskning, under-
visning og andet. Mange tak for indsatsen.  
 
Endelig vil jeg igen i år også takke bestyrelsen for en stor arbejdsindsats og 
megen god opbakning igennem endnu et travlt år. 
 
Thomas Middelboe 
 
2. Årsmøde 2014  
 
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling  
 

Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 21. marts 2014 på 
Hotel Nyborg Strand. 

 
1. Valg af dirigent 

Mette Brandt Christensen vælges som dirigent og konstaterer at general-
forsamlingen er lovligt indkaldt. 

 
2. Formandens beretning 

Formanden fremdrog i sin beretning flere punkter fra sin skriftlige  
beretning. 
Informerede generalforsamlingen om at bestyrelsen sammen med  
Merete Nordentoft og Lars Kessing har rettet henvendelse til The 
Cochrane Collaboration vedr. Peter Gøtzsche´s udtalelser om psykofar-
maka. The Cochrane Collaboration undsiger P. Gøtzsche og tager afstand 
fra de synspunkter han har fremsat i dansk presse. Cochrane sammen-
slutningen har bedt ham om fremover at gøre opmærksom på, hvornår 
han udtaler sig på egne vegne og ikke på vegne af Cochrane centeret – 
dette udløser stor applaus fra salen. 
Derudover nævnes samarbejdet med patientforeninger og Lægeforenin-
gen, bl.a i arbejdet med regeringen psykiatrirapport. 
Speciallægemanglen omtales – med fokus på fastholdelse og rekrutte-
ring. 
Kampen mod overflødig registrering og unødvendigt bureaukrati nævnes 
og mødes med applaus. 
Arbejdet med kliniske retningslinjer gennemgås og de medlemmer, som 
deltager i arbejdet takkes. 
Oprettelsen af Facebook gruppen nævnes. 
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Næste års generalforsamling afholdes i marts, og Årsmødet 2015 erstat-
tes af Nordic Congress of Psychiatry i september (www.ncp2015.dk). 
Medlemmer af kongressens forskellige udvalg og komiteer nævnes. 
Der sendes en tak til bestyrelsen, professorerne og alle som har bidraget 
i årets løb. 

 
Diskussion af formandens beretning: 
Der spørges til bestyrelsens holdning til og reaktion på SST´s retningslin-
jer for behandling med antipsykotika og RADS retningslinjerne sammen-
holdt med kravet om nedbringelse af tvang. Formanden fortæller at be-
styrelsen i høringssvar har angivet hvordan intentionerne kan spænde 
ben for hinanden. Problemstillingen diskuteres. 
Fra salen henvises til foredraget torsdag om nedbringelse af tvang. 

 
Der er herefter debat om fastholdelse og rekruttering med udgangspunkt 
i speciallægeprognosen og det forhold at mange forlader faget i disse år. 

 
3. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 
 

4. CPD-online 
DPS har af Royal College of Psychiatrists købt rettighederne til at bruge 
det dette e-learning program i gennem endnu et år. Det har været uhyre 
sparsomt anvendt af medlemmerne, til trods for talrige opfordringer og 
let tilgængelighed af programmet. Derfor bragte bestyrelsen det til dis-
kussion hvorvidt det ret kostbare abonnement skulle opsiges. Der var 
diskussion for og imod, men ved afstemning besluttedes med stort flertal 
at abonnementet skulle opsiges. 
 

5. Ny hjemmeside til DPS 
Der har igennem flere år været ønsker om at DPS fik ny hjemmeside og 
nyt logo. Bestyrelsen havde indhentet diverse tilbud på en sådan opgave, 
og lagde spørgsmålet ud til diskussion. Der var enighed om store svag-
heder ved den nuværende hjemmeside, både vedr. funktionalitet og vi-
suelt udtryk. Bestyrelsen fik derfor opbakning til at gå videre med at få 
lavet ny hjemmeside og nyt logo. 
 

6. Indstilling af prof. Per Bech til æresmedlem 
Formanden oplæste overlæge Jens Knud Larsens motivering for æres-
medlemskabet. Herefter var der afstemning og Per Bech blev enstem-
migt valgt som æresmedlem med stående applaus. 

 
7. Orientering fra FYP 

FYPs formand Andreas Hoff afgav beretning, og der var efterfølgende en 
kort diskussion heraf. 

http://www.ncp2015.dk/
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8. Regnskab 
Poul Erik Carlsen gennemgik regnskabet for hhv. DPS og Årsmødet, der 
også var fremlagt i papirkopi til deltagerne. 
 

9. Valg af kollegial revisor 
Marianne Kastrup lod sig genvælge til kollegial revisor. 

 
10. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 

Poul Erik Carlsen fremlagde budget for det kommende år og det konklu-
deredes at selskabets økonomi er sund, samt at der ikke var baggrund 
for at foreslå kontingentforhøjelse. 

 
11. Valg til bestyrelse 

Thomas Middelboe er ikke på valg og fortsætter som formand. Henrik 
Nørbak-Emig, Poul Erik Carlsen, Lykke Petersen, René Sjælland og Ca-
milla Gøtzsche er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Pia Glyngdal 
og Sonja Rasmussen er på valg og genopstiller ikke. Inger Brødsgaard 
afgår som suppleant. Ulla Almegaard og Knut Løkke stiller op til bestyrel-
sen og fremlægger valgoplæg. Annick Parnas stiller op til suppleantpo-
sten in absentia. Ingen melder sig fra salen og kandidaterne vælges med 
applaus. De afgående bestyrelsesmedlemmer takkes af formanden for en 
stor indsats. 
 

12. Eventuelt.  
Intet. 

 
Mette Brandt-Christensen   Thomas Middelboe 
Dirigent    Formand 
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2.2 Program for Årsmødet 2014 
 
Program for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 20.-22. marts 2014 
Hotel Nyborg Strand, Nyborg 
 
 

Torsdag den 20. marts 2014 

Kl. 10.00 – 10.30: Ankomst/registrering – kaffe i udstillingslokalet 

Kl. 10.30 - 10.45: Velkomst i auditoriet v. formand Thomas Middelboe 

Kl. 10.45-12.00: Managing acute disturbance in psychiatry – safety 
and dignity 
Shubulade Smith, Consultant Psychiatrist, Clinical Lecturer 
South London and Maudsley NHS Foundation Trust, England 
Auditoriet 

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost 

Kl. 13.00-14.30: Postervandring v. Forskningsudvalget 

Kl. 14.30-15.00: Kaffe i udstillingslokalet 

Kl. 15.00-16.00: Telepsykiatri – bedre udnyttelse af ressourcerne? 
Status og muligheder i fremtiden 
Anne Grethe Viuff, overlæge, Herning 
Auditoriet 

Kl. 16.00-16.15: Pause 

Kl. 16.15-18.15: Symposier 

1A: Hallucinationens fænomenologi og klinik ved skizofreni, 1. del 
2A: Medicinsk etik som filosofisk disciplin: implikationer for psykiatrien, 1. del 
3A: AFLYST 
4A: Psykiatriens fødsel – i Øst og Vestdanmark 
 
1B: Hallucinationens fænomenologi og klinik ved skizofreni, 2. del 
2B: Medicinsk etik som filosofisk disciplin: implikationer for psykiatrien, 2. del 
3B: AFLYST 
4B: Kultur og diagnose – en indføring i kompleks PTSD og DSM-5 

Kl. 19.00 Middag 
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Fredag den 21. marts 2014 

Kl. 9.00-10.30: The DSM-5 with a touch of ICD-11 and Research Do-
main Criteria 
Michael B. First, Professor of Clinical Psychiatry, Columbia University. Re-
search Psychiatrist, New York State Psychiatric Institute. Editorial and Coding 
Consultant for DSM-5, APA 
Auditoriet 

Kl. 10.30-11.00 Kaffepause med postere i udstillingslokalet 

Kl. 11.00-13.00: Symposier 

5A: Pontoppidan foredragskonkurrence, 1. del 
6A: Psykiatrisk Genetik, 1. del 
7A: Forskning og kvalitetssikring af psykoterapi i den hospitalsbaserede psy-
kiatri, 1. del 
8A: ADHD: DPS’ kliniske retningslinjer, 1. del 
 
5B: Pontoppidan foredragskonkurrence, 2. del 
6B: Psykiatrisk Genetik, 1. del 
7B: Forskning og kvalitetssikring af psykoterapi i den hospitalsbaserede psy-
kiatri, 2. del 
8B: ADHD: DPS’ kliniske retningslinjer, 2. del 

Kl. 13.00-14.00: Frokost 

Kl. 14.00-16.00: Præsentation af årets videnskabelige afhandlinger 
Auditoriet 

Kl. 16.00-16.30: Pause 

Kl. 16.30-19.00: Generalforsamling 
Auditoriet 

Kl. 19.30: Middag med uddeling af videnskabelige priser (Poster- og 
Pontoppidanpriser) 
 
 

Lørdag den 22. marts 2014 

Kl. 9.00-12.00: Faglighed og kvaliteten i den regionale psykiatri. Regi-
onernes udfordringer anno 2014 v. de lægefaglige direktører i regio-
nerne 
Præsentation af hver regions plan for psykiatrien 
Paneldebat og spørgsmål fra salen 
Ordstyrer: DPS’ formand Thomas Middelboe 
Auditoriet 

Kl. 12.00: Frokost 
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3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres lø-
bende.  
 
3.1 Uddannelsesudvalgene 
 
3.1.1 I-kursusudvalgene 
 
I-kursus Syd 
I-kursus Syd er under omstrukturering således at virksomhedsformen I/S ned-
lægges og økonomisk fremadrettet kører vi i DPS regi. Vi har tilpasset kursus-
dage og emner iht. skabelon jf. DPS’ anbefalinger, således at vi i år har haft 10 
kursusdage mod tidligere 13 kursusdage.  
 
Vi startede ny kursusrække i april måned, men har haft løbende optag af kur-
sister fra hele landet. I 2014/15 blev der optaget 24 nye kursister, 5 fra vor 
egen region og 19 fra region øst. Vi har p.t. 36 aktive kursister, 9 fra vor egen 
region og 27 fra region øst, hvoraf 4 er meget lidt aktive. I årets løb har 23 
kursister opnået godkendelse, 14 fra vor egen region og 9 fra region øst.  
 
Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. 
Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psyki-
atriloven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psyko-
tiske sygdomme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning 
og tilpasningsreaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofre-
ni. Autisme og ADHD.  
 
I-kursus Vest 
I år har kursusledelsen sagt farvel til overlæge Marie Løth, som takkes for sin 
indsats og et givende og inspirerende samarbejde. 1.reservelæge Charlotte 
Rose Svendsen fortsætter i kursusledelsen, og som ny kursusleder er indtrådt 
Overlæge Ulla Kapilin, AUHR.  
Kurset er fortsat tilknyttet sekretær ved uddannelsesafdelingen/Center for 
kompetenceudvikling, Lisbeth Thrane Mikkelsen.  
(lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk). 
Kurset er på 10 kursusdage og fordelt med 1-2 månedlige kursusdage. Prisen 
er fortsat 7000 kr. per deltager. 
 
Kurset dækker i 2014/2015 følgende emner: 
Akut psykiatri og tvang i psykiatrien, Psykofarmakologi, Suicidalrisikovurde-
ring, Tilpasnings og belastningsreaktioner, Bipolar affektiv sindslidelse, Kom-
munikation med den svære patient, Skizofreni og andre psykoselidelser, Angst 
som co-morbiditet ved skizofreni, Affektive lidelser - særligt depression, Psy-
kodynamisk psykoterapi, Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd, 
Angst, Spiseforstyrrelser, Gerontopsykiatri, Oligofreni, Retspsykiatri, PTSD, 

http://www.dpsnet.dk/
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ADHD, speciallægepraksis, Misbrug og psykiatri, Børne- og ungdomspsykiatri, 
Neuropsykiatri, Funktionelle lidelser, Forskningspsykiatri og brug af ratingsca-
les.  
 
Et nyt tiltag i år har været at invitere Camilla Pedersen fra ”PsychSim”, som 
underviste i ”kommunikation med den svære patient”. Her blev brugt rollespil 
og figuranter med stor indlevelse fra kursisternes side. Undervisningen fik ef-
terfølgende en rigtig god evaluering og vil også indgå i næste års kursuspro-
gram. 
 
Kursets første dag afholdes fortsat i den gamle festsal på Risskov psykiatriske 
hospital, og besøget på Ovartaci-museet er fortsat bibeholdt. De efterfølgende 
kursusdage har været afholdt på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes 
Alle 26, 8200 Århus N. 
 
Kursusstart ligger i september. Der tilstræbes optag af nye kursister 2 gange 
årligt (sep. og jan.), aktuelt har der dog været udvist stor fleksibilitet.  
Aktuelt er antallet af kursusdeltagere ca. 20. Der er max plads til 25 kursister, 
så hvis for mange er tilmeldte vil nye ansøgere blive henvist til I-kursus Syd 
eller Øst jvf. aftale med VUU. 
 
Kursusledelsen har tilstræbt at undervisere på kurset repræsenterer faget 
bredt. Således undervises af uddannelseslæger, speciallæger, professorer, 
psykologer, børne- og ungepsykiatri, og privat praktiserende speciallæge.  
Kursusledelsen har et ønske om flere undervisere fra Region Nord, hvilket der 
fortsat arbejdes på. 
 
Charlotte Rose Svendsen (charsven@rm.dk) 
Ulla Kapilin (ullakapi@rm.dk) 
 
I-kursus Øst 
Jeg tiltrådte som Kursusleder for I-kursus Øst ved årsskiftet og takker kursus-
sekretær Simon Ploug Gartner og tidligere kursusleder Lene Kistrup Henriksen 
for afholdte møder og korrespondancer i den forbindelse. 
I-kursus Øst afvikles i løbet af forårssemesteret og indeholder 10 kursusdage, 
inklusive 10 timers teori i psykoterapi. I-kursus tilsigter at give kursisterne en 
bred indførsel i faget såvel fagligt som organisatorisk. Kursets indhold er af-
stemt med DPS Videreuddannelses- og Psykoterapiudvalg samt I-
kursusledelserne i Syd og Nord og det tilstræbes, at ensarte indholdet og om-
fanget af I-kurset. Et væsentligt princip er endvidere, at kursisterne kan gen-
nemføre I-kursus i løbet af deres I- stillingsansættelse, og at der er mulighed 
for at blive tilbudt nye kursusdage på næste års kursus i tilfælde af fravær. 
Vi takker årets nye kursister samt kursister fra tidligere år, som manglede en-
kelte kursusdage for deres aktive deltagelse og feedback. Underviserne takkes 
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for at bidrage med deres viden og entusiasme for faget, samt for tålmodigt at 
underskrive de nyligt indførte log-bøger, som dokumenterer kursusdeltagelse. 
Det er glædeligt, at alle kursisterne har fået kursusafgiften betalt af deres ar-
bejdsplads, samt at DPS kasserer Poul Erik Carlsen har påtaget sig at føre 
regnskabet for I-kurset. Økonomien er god, og kursusafgiften kan holdes uæn-
dret i 2015. 
 
Ulla Knorr, Kursusleder 
 
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 
Medlemmer: 
Camilla Gøtzsche, formand, medlem af bestyrelsen i DPS, indtrådt 2011. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Ulla Bartels, godkender for grunduddannelse i psykoterapi, indtrådt 2008 
Pia Glyngdal, DPS repræsentant ved H-ansættelser, indtrådt 2008 
Sally Timm, indtrådt 2011 
Karin Thomsen, indtrådt 2011 
Oleg Trosky, indtrådt 2011 
Simon Plough Gartner FYP-repræsentant indtrådt 2013. 
 
I 2014 har der været holdt 6 interne møder samt et 2 dages internat i august. 
Dertil har der været afholdt møder med I-kursuslederne og delkursuslederne.  
Der har i år ikke været afholdt møder med Psykoterapiudvalget og de uddan-
nelsesansvarlige overlæger. Tiden er i stedet blevet brugt på arbejdet med 
målbeskrivelsen. 
 
Størstedelen af årets arbejde har været relateret til revisionen af målbeskrivel-
sen. Vi håber på at afslutte arbejdet i 2015, og efter godkendelse i Sundheds-
styrelsen kan den nye målbeskrivelse forhåbentligt implementeres fra 1. sep-
tember 2015 og dermed være gældende for de kursister, der påbegynder de-
res uddannelse fra den dato. Efter godkendelsen kan målbeskrivelse og logbog 
endvidere overføres til den elektroniske logbog som aktuelt implementeres 
bredt. 
Det har været et stort ønske for VUU at skabe en målbeskrivelse der afspejler 
de uddannelsessøgende lægers ønske om konkretisering af den faglige profil af 
specialet, og det er tanken, at vi med mere detaljerede kompetencebeskrivel-
ser både vil kunne hjælpe den uddannelsessøgende til at fokusere sin læring 
på relevante emner samt gøre evalueringen af de opnåede kompetencer mere 
overskuelig.  
Helt konkret vil der f.eks. blive mere præcise krav i forhold til, hvad man kan 
forvente den uddannelsessøgende præsterer indenfor f.eks. området medicinsk 
ekspert, og der vil blive stillet krav til evalueringsstrategien for at sikre at den 
uddannelsessøgende læge får bed side undervisning. Samtidig forsøger man at 
begrænse omfanget af unødige attestationer i godkendelsesprocessen, og der 
planlægges brug af kompetencekort til den observerede kliniske situation.  
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I en undersøgelse som VUU foretog primo 2013 blandt sidste-års-kursister, 
stod det klart, at netop bed side undervisning, d.v.s. patientrelateret arbejde 
med tilstedeværelse af en senior kollega, desværre forekommer relativt sjæl-
dent. Primært får de uddannelsessøgende læger indirekte supervision, og det 
er VUU’s håb at denne praksis kan ændre sig med den nye målbeskrivelse. 
Da den nye målbeskrivelse vil indebære store ændringer planlægges der i 2015 
et seminar med de uddannelsesansvarlige overlæger med henblik på at sikre 
implementeringen af beskrivelsen. Repræsentanter fra VUU vil endvidere del-
tage i møder i de lokale uddannelsesråd og i øvrigt stå til rådighed ved behov 
for yderligere hjælp til overgangen. 
 
Psykoterapi: 
Sammen med Psykoterapiudvalget har VUU gennemgået den samlede psykote-
rapiuddannelse for kommende psykiatere, da det er blevet klart, at der i I-
kurset, H-kurset samt de regionale grundkurser i psykoterapi var uhensigts-
mæssige gentagelser. Samlet set er det besluttet, at der på I-kurset skal foku-
seres på de kompetencer der er vigtigst for en læge i introduktionsuddannelse 
herunder kommunikation, psykoedukation og kriseterapi, og der er fundet dyg-
tige undervisere til disse emner. Den efterfølgende uddannelse på grundkur-
serne og H-kurset koordineres ligeledes. 
 
I-kursus: 
I-kurset er blevet reduceret til 10 dage i hele landet og der arbejdes aktuelt på 
en ny målbeskrivelse for indholdet af kurset. 
Der er ikke længere ventetid på I kurserne, men der er kursister, som må tage 
kurset i en anden region end der, hvor de har deres uddannelsesstilling. 
 
Hoveduddannelsen: 
Den øgede søgning til hoveduddannelsesstillinger er fortsat især i Region Øst. 
Således var der igen i 2014 cirka dobbelt så mange ansøgere som kursusstil-
linger i Øst, men de fleste kursusstillinger er nu besat i hele landet.  
 
Kursisterne giver fortsat som oftest positive tilbagemeldinger fra delkurserne. 
Aktuelt er der følgende delkursusledere:  
Peter Handest/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II.  
Erik Simonsen/Vilhelm Schultz: Psykopatologi III.  
Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og so-
ciale aspekter. 
Kjeld Andersen/Flemming Mørkeberg: Ældre-psykiatri.  
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi.  
Anne Dorte Stenstrøm/ Gitte Dehlholm: Børne- og Ungdomspsyk. lidelser med 
forløb ind i voksenalderen.  
Finn Gerholt: Oligofreni.  
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri.  
Henrik Lublin/Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder.  
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Ulla Noring/Dorte Sestoft: Retspsykiatri.  
Ulla Almegaard/Anders Fink-Jensen: Erklæringsskrivning og misbrug.  
 
Inspektorordningen: 
Der er i løbet af 2014 kommet nye inspektorer, men der mangler fortsat i høj 
grad inspektorer i uddannelsesregion Syd og Nord, hvorfor Region Øst fortsat 
er langt bagud med besøg fra inspektorerne.   
 
I løbet af 2015 vil 2 pladser i VUU blive slået op på DPS hjemmeside.  
 
Camilla Gøtzsche 
 
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
Intet bidrag for 2014. 
 
3.1.4 Etikudvalget 
DPS nedsatte i 2010 et etisk udvalg med det formål at bistå bestyrelsen i eti-
ske spørgsmål og rådgive den forebyggende og fremadrettet. Udvalget forven-
tes at holde sig orienteret om forskning, udvikling og debat inden for det etiske 
område, identificere eventuelle problemfelter og udarbejde forslag til etiske 
retningslinjer. Udvalget beskæftiger sig ikke med enkeltsager. 
Udvalget deltog med et symposium i 2014 ved Årsmødet, med deltagelse af 
Peter Rossel og Raben Rosenberg. 
Udvalget har i 2014 atter haft et konstruktivt møde med patient– og pårøren-
deorganisationer m.h.p drøftelse af fælles etiske problemstillinger, regler for 
medicingivning, samt evt. symposium på Nordisk Psykiaterkongres i 2015. 
Dette fællesmøde planlægges gentaget årligt.  
Blandt de temaer udvalget har beskæftiget sig det seneste år kan nævnes: 
fællesmøde med DPS akutudvalg, klinisketiske komiteer, anvendelse af tvang 
overfor behandlingskrævende inhabile patienter, nedbringelse af tvang, FNs 
konvention, samt asylansøgere. 
 
Udvalgets medlemmer i 2014: 
Henriette Bruun 
Andreas Hoff 
Marianne Kastrup (formand) 
Anne Lindhardt 
Annette Lolk 
Johan Øhlenschlæger 
Lykke Petersen 
Anne Grethe Viuff 
 
Marianne Kastrup 
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3.2 Behandlingsudvalgene 
 
3.2.1 ECT-udvalget  
Diana Kristensen og Martin Balslev Jørgensen fra udvalget sidder i bestyrelsen 
i den nordiske forening NACT (Nordic Association for Convulsive Therapy) som 
fra 21.-23. maj afholdt ERFA møde i Tallin Estland. Mødet var som vanlig vel-
besøgt og vellykket. Tom Bolwig arrangerede og deltog i EFFECT mødet i Ma-
drid 16. september. Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 3. december 
på Risskov med 40 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, Poul 
Videbech, Diana Kristensen og Poul Mogensen.  
 
Udvalgets medlemmer  
Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul Videbech, Diana Kri-
stensen, Christian Batiste og Poul-Erik Carlsen 
 
Martin Balslev Jørgensen 
 
3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, superviso-
rer og psykoterapiuddannelser.  
Udvalget har i 2014 afholdt 6 møder, heraf flere som videokonferencer. Der 
har derudover været 1 fællesmøde med Videreuddannelsesudvalget, og 1 fæl-
lesmøde med det Børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg. 
I 2014 har udvalget godkendt 4 specialister og 1 supervisor. Desuden har 14 
psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gensidige aftale 
mellem DPS og Psykologforeningen. 
  
Psykoterapiudvalget har i 2014 arbejdet videre med og fuldført revision af psy-
koterapibetænkningen. Betænkningen rummer nu en planlagt opgradering af 
kravene til psykoterapiuddannelsen som specialist og supervisor således at vi i 
Danmark gradvist nærmer os de langt mere omfattende UEMS-krav i resten af 
Europa. Der er i den nye betænkning taget højde for udviklingen af flere tera-
piretninger der befinder sig i grænseområdet mellem dynamisk og kognitiv te-
rapi. 
 
Psykoterapiudvalget har deltaget i udarbejdelsen af tjeklister indeholdende 
items vedrørende psykoterapiuddannelsen på grund- og hoveduddannelsen. 
Udvalget arbejder fortsat på at beskrive færdigheder og teoretiske kundskaber 
man skal tilegne sig på de enkelte uddannelsesniveauer i detaljer.  
 
Udvalgsmedlemmer i 2014: 
Alice Rasmussen 2012(Formand) 
Hanne Stubbe Teglbjærg (2010) 
Tove Mathiesen (2010) 
Kirsten Melander (2012) 
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Lasse Mosegaard Schmidt (2012) 
René Sjælland (2013), bestyrelsesrepræsentant  
Per Sørensen (2014) 
Mette Berg Christiansen (2014) FYP-repræsentant 
 
Randi Luggin (2008) formand fra maj 2009 – udtræder december 2013 
 
Alice Rasmussen 
Formand 
 
3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registre-
ring 
Kommissorium: 
”Udvalget fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrø-
rende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herun-
der samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt 
Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i for-
hold af relevans for udvalgets arbejdsområde.  
Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende 
indførelse af nye diagnose- og klassifikationssystemer, kvalitetsmonitorerings-
databaser, registre m.m.  
Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende 
diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde 
med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage initiati-
ver til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.  
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast 
medlem af udvalget.  
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger 
sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål 
(WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.  
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både 
DPS og BUP-DK har medlemmer i Udvalget.” 
 
Udvalgets medlemmer 
 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden P, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov og Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister 
(Formand siden 2003) (valgår 1989). 
Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003). 
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - 
Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005). 
Professor, ph.d., dr. med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, 
Aarhus Universitetshospital, (valgår 2012). 
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Adjunkt, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus 
Universitet (valgår 2012). 
 
Valgt for BUP-DK: 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Oden-
se, Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011). 
Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center Bispebjerg Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012). 
Ad hoc medlemmer: 
Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, 
Aalborg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012). 
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet 
udvalget som konsulent  
 
Aktiviteter: 
Der har ikke været afholdt udvalgsmøder i 2014, men i forbindelse med DPS’ 
årsmøde havde udvalget arrangeret foredrag med professor Michael First (Cli-
nical Psychiatry, Columbia University) med titlen ”Critical Overview of DSM-5 
with Comments about ICD-11 and RDoC” den 21/3. Udgifter i forbindelse med 
foredraget blev afholdt af Strömgren Fonden og DPS. 
 
Der har været en del henvendelser fra Statens Serum Institut (SSI) (Sund-
hedsdokumentation, Sundhedsstyrelsen) til Udvalget i løbet af 2014, hvilket er 
blevet besvaret af formanden. 
 
I maj 2014 nedsatte Statens Serum Institut, Dansk Psykiatrisk Selskab og 
Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark en arbejdsgruppe for gen-
nemgang af psykiatrisk patientregistrering og DRG med Ole Mors som formand 
og med følgende kommissorium: 
”Arbejdsgruppen for gennemgang af psykiatrisk patientregistrering og DRG" er 
en klinisk arbejdsgruppe nedsat af SSI, DPS og BUP-DK, og medlemmerne er 
udpeget af SSI, DPS og BUP-DK blandt andet med udgangspunkt i ”Udvalget 
for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering”. 
Baggrunden for etablering af arbejdsgruppen er et behov for at opdatere kra-
vene til indberetning og om muligt nedbringe registrerings- og dokumentati-
onsbyrden i psykiatrien. 
 
Arbejdsgruppens opgaver er primært at gennemgå indberetningskravene til 
Landspatientregisteret, herunder at udarbejde forslag til ændringer i kravene 
og til målgruppe-orienteret registreringsvejledning(er). 
 
For det andet skal arbejdsgruppen diskutere og om muligt udarbejde et forslag 
til afregning af de psykiatriske patientkontakter. 
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Arbejdsgruppen vil desuden med baggrund i rapporten ”Kortlægning og analy-
se af registreringen til og formidling af data fra nationale registre i psykiatrien” 
pege på udfordringer vedrørende andre dele af den samlede registrerings- og 
dokumentationsbyrde i psykiatrien. 
Arbejdsgruppen gennemgår ikke registrering og indberetning af tvang i psyki-
atrien, der håndteres i andet regi.” 
 
Denne arbejdsgruppe er påbegyndt arbejdet og har holdt i alt 2 møder i 2014. 
 
Ole Mors 
 
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. 
Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den eventuelt psykia-
triske administration i SSVF. Forskningsudvalget skal tage initiativ til, sammen 
med DPS, at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning. 
Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresul-
tater og forskningsudvikling over for medlemmerne. Forskningsudvalget skal i 
samarbejde med andre DPS-udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykia-
trisk forskning. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offent-
ligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige 
hidtil opnåede resultater. 
 
Årsaktiviteter 
 
DPS årsmøde: 
 
Ved årsmødet blev et udvalg af årets akademiske afhandlinger fra 2013 præ-
senteret. De akademiske afhandlinger blev vel modtaget af et stort og medle-
vende publikum. 
 
Til postervandringen og posterkonkurrencen var der tilmeldt 44 postere. Po-
sterne blev som vanligt vurderet på baggrund af deres originalitet, kvalitet, 
impact, design og fremstilling. Der blev uddelt tre præmier:  
 
1. præmie Bjørn Ebdrup: Glucometabolic hormons and cardiovascular risk 
markers in antipsychotic-treated patients. 
2. præmie Cæcilie Böck Buhmann: The effect of treatment of traumatised ref-
ugees with trauma-focused cognitive behavioral therapy (TFCBT) and antide-
pressants – a randomised controlled clinical trial. 
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3. præmie Marie Louise Hesselberg Pedersen: Transcranial magnetic stimula-
tion in the FSL/FRL genetic rat model of depression. 

Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke.  

Akademiske afhandlinger 2014:  
Der blev i 2014 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psy-
kiatriske område: 

Afdeling Q – Afdeling for Depression og Angst, Århus Universitetsho-
spital, Risskov 
Hanne Nørr Fentz: Perceived control in panic disorder – the origin and influ-
ence of panic self-efficacy. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 7. februar 2014.  
E-mail: hanneno@psy.au.dk 
 
Nicolai Ladegaard: Socialkognitive dysfunktioner hos patienter med depressi-
on. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 14. marts 2014.  
E-mail: nicolai.ladegaard@ps.rm.dk 
 
Vibeke Bliksted: Social cognition in first-episode schizophrenia: Theory of mind 
and social perception. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 26. marts 2014.  
E-mail: vibeblik@rm.dk  
 
Sanne K. Vandborg: Memory and executive functions in patients with obses-
sive-compulsive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. april 2014. E-mail: 
sannkjae@rm.dk (I samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Cen-
ter, Risskov) 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov 
Sanne Lemcke: The early signs of ADHD and autism in toddlers. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 20. marts 2014. E-mail: suslem@rm.dk 
 
Gry Kjærsdam Telléus: Profil og forløb af cognitive deficits hos børn og unge 
med anorexia nervosa. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 2. april 2014. E-mail: 
gdkt@rn.dk (I samarbejde med Aalborg Universitetshospital) 
 
Sanne K. Vandborg: Memory and executive functions in patients with obses-
sive-compulsive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. april 2014. E-mail: 
sannkjae@rm.dk (I samarbejde med Afdeling Q – Afdeling for Depression 
og Angst, Århus Universitetshospital, Risskov) 
 
Forskningsenheden Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense – Psykiatrien 
i Region Syddanmark 
Mia Lichtenstein: Exercise addition. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 10. april 2014. 
E-mail: mia.beck.lichtenstein@rsyd.dk  
 

mailto:hanneno@psy.au.dk
mailto:nicolai.ladegaard@ps.rm.dk
mailto:vibeblik@rm.dk
mailto:sannkjae@rm.dk
mailto:suslem@rm.dk
mailto:gdkt@rn.dk
mailto:sannkjae@rm.dk
mailto:mia.beck.lichtenstein@rsyd.dk
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Center for Registerforskning, Aarhus Universitet 
Philip Rising Nielsen: Convergent clues to the etiology of schizophrenia: a mul-
tifaceted approach. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 21. marts 2014. E-mail: 
prn@econ.au.dk 
 
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien 
René Ernst Nielsen. Cognition and schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 
27. februar 2014. E-mail: ren@rn.dk  
 
Gry Kjærsdam Telléus: Profil og forløb af cognitive deficits hos børn og unge 
med anorexia nervosa. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 2. april 2014. E-mail: 
gdkt@rn.dk (I samarbejde med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, 
Risskov) 
 
Søren Dinesen Østergaard. Unipolar psychotic depression. Risk factors, psy-
chometrics and bipolar conversion. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 28. maj 2014. 
E-mail: soeos@rm.dk  
 
Psykiatrisk Center København (Afdeling O, Rigshospitalet) 
Kirsa M. Demant: Assessment of cognitive function in bipolar disorder and the 
effects of cognitive remediation. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 5. december 
2014. E-mail: kirsa.moerkeberg.demant@regionh.dk; kirsa.md@gmail.com 
 
Center for Neuropsykiatrisk Skizofreniforskning (CINS), Psykiatrisk 
Center Glostrup 
Dorte Nordholm: Stress and oxidative stress during early phases of psychosis. 
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 28. februar 2014. E-mail: 
dorte.nordholm@regionh.dk (I samarbejde med Bispebjerg Hospital & The 
Lundbeck Foundation) 
 
Signe Wegmann Düring Clausen: Effect of treatment with a dopamine D2 
blocker on early information processing: A longitudinal study of antipsychotic-
naïve first-episode schizophrenia patients. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. juni 
2014. E-mail: signe@cnsr.dk  
 
Louise Witten: Cross-species identification and verification of psychophysiologi-
cal parameters of early information processing: focus on schizophrenia. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 26. august 2014. E-mail: louise2@cnsr.dk 
 
Psykiatrien Region Sjælland 
Jens Einar Jansen: Towards a better understanding of caregiver distress in 
first-episode psychosis: A study of psychological factors. Ph.d.-afhandling. For-
svaret 1. oktober 2014. E-mail: jenj@regionsjaelland.dk; 
jens.einar@gmail.com  
 

mailto:prn@econ.au.dk
mailto:ren@rn.dk
mailto:gdkt@rn.dk
mailto:soeos@rm.dk
mailto:kirsa.moerkeberg.demant@regionh.dk
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mailto:jens.einar@gmail.com
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Andre aktiviteter: 
Forskningsudvalget havde ikke møder i foråret 2014. Det rekonstitueredes juni 
2014. Der er efterfølgende holdt tre møder som videokonference af op til 1 ti-
mes varighed.  
Symposier i form af endagssymposier, tværfagligt og med koncept som tidlige-
re symposier afholdt i forskningsudvalgets regi, har været drøftet og med for-
slag om titel på næste symposium: OCD – Fra vugge til grav.  
Korte symposier, snævre og med fokus på det videnskabelige, har også været 
drøftet. Til Nordisk Kongres er indsendt forslag til symposium: Prevention and 
treatment of somatic disorders in psychiatric patients, med fire oplægsholdere  
Månedens artikel og artikler fra forskningsmiljøerne, placeret på DPSNet, er 
forsøgt revitaliseret, og det går fremad. Det er ambitionen, at månedens arti-
kel skal være hver måned og tilsvarende fra forskningsmiljøerne.  
I forskningsudvalget indsamles, som tidligere, data vedr. årets akademiske af-
handlinger og den tilbagevendende begivenhed, at nogle af afhandlingerne skal 
præsenteres ved årsmøde eller lign. Endvidere er posterdelen i forskningsud-
valgets regi.  
Forskningsudvalget indgår i opgaven med vurdering af forskningsårsstipendier. 
Endvidere i en opgave vedr. vurdering af stud.med. prisopgaver. Forsknings-
udvalget har endvidere afgivet kommentarer til regeringens psykiatriudvalg 
vedr. forskningsspørgsmål.   
 
Medlemmer af Forskningsudvalget:  
2004: Professor Jørgen Aagaard, Aalborg Universitetshospital (formand) 
2010: Professor Anna Maria Giraldi, Psykiatrisk Center, København 
2013: Professor Erik Simonsen, Psykiatrisk Forskningsenhed, Fjorden 
2013: 1. reservelæge Henrik Nørbak-Emig, klinisk assistent, Psykiatrisk Cen-
ter, Glostrup 
2014: Overlæge Claudio Csillag, Psykiatrisk Center, Hillerød 
2014: Professor Tanja Michel, Psykiatrisk Afdeling, Odense 
2014: Overlæge Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center, Hvidovre 
- 
2010: Professor Raben Rosenberg, Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov, 
ophørt 01.06.2014 
2010: Professor Bent Nielsen, Almenpsykiatrisk Afdeling, Odense, ophørt 
01.06.2014 
2010: Uddannelseslæge Anders Jørgensen, Psykiatrisk Center, København, op-
hørt 01.06.2014 
 
Jørgen Aagaard, formand for forskningsudvalget 
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4. Fonde    
 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
DPS har i 2014 udbetalt ca. 80.000 kr. fra vores rejse og uddannelses fond, i 
alt 20 medlemmer har modtaget støtte fra fonden, alle der har søgt fonden og 
har opfyldt kriterierne for udbetaling har modtaget støtte. Kriterierne for at 
kunne opnå støtte er; deltagelse i rejse/ kongres for fremlæggelse af eget vi-
denskabeligt arbejde, samt medlem af DPS og uddannet læge. 
Ved årsmødet 2014 blev det besluttet at DPS skulle finde en ny revisor, derfor 
har DPS lavet en aftale med revisor Glennie Holm Christensen om fremtidig re-
vision af vores regnskaber.  
 
DPS har inden for de sidste 2 år overtaget bogholderi, samt regnskab for 
Summer school, samt I- kursus øst og I-kursus syd. 
 
Kasserer Poul Erik Carlsen 
 
4.2 Psykiatrisk Forskningsfond af 1967  
Der blev i 2014 ikke uddelt fra fonden, da fondens afkast til uddeling var mi-
nimalt.  
 
Næste ansøgningsfrist er 1.11.2015.  
 
Ole Mors  
Pia Jeppesen  
Thomas Middelboe  
 
5. Faglige grupper 
 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 107 medlemmer.  
 
Bestyrelsen består af Tina Gram Larsen (formand), Per Balling (kasserer), Jens 
Lund, Kirsten Nitschke, Mette Brandt-Christensen og Peter Fristed (suppleant). 
 
Der har i 2014 været afholdt fire almindelige bestyrelsesmøder suppleret af en 
nyskabelse, et todagesmøde den 7.-8.11.2014, hvor en lidt mere langsigtet 
planlægning for interessegruppens arbejde er drøftet (blandt andet ny ek-
spertuddannelse).  
Som altid har der herudover været betydelig mailaktivitet som supplement til 
de afholdte bestyrelsesmøder.  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afholdt følgende møder og symposier: 
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Den 27.2.2014 blev der i Auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov, af-
holdt medlemsmøde med titlen: Kriminalitet og psykisk sygdom - registerbase-
ret kortlægning af relative onset med strategisk analytiker, cand.scient.soc., 
Ph.d. Hanne Stevens. 
 
Den 23.9.2014 blev der afholdt medlemsmøde med temaet: Sager fra Retslæ-
gerådets årsberetning 2013, hvor overlæge Henrik Steen Andersen havde op-
læg om PTSD efterfulgt af oplæg ved overlæge Per Balling om ondartet, kro-
nisk sindssygdom vedrørende sag fra Sikringsafdelingen.  
 
Herudover blev der i forbindelse med generalforsamling den 22.5.2014 på Aal-
borg Universitetshospital, Psykiatrien, afholdt møde vedrørende alvorlige en-
keltsager i Retspsykiatrien med fokus på Blåkærgård-sagen og de organisatori-
ske konsekvenser af denne.  
Overlægerne Inger Andreasen og Kirsten Gøtzsche-Larsen beskrev sagen og 
de organisatoriske konsekvenser, hvorefter husordener generelt og i de rets-
psykiatriske afdelinger i forskellige regioner blev drøftet efter oplæg fra leden-
de overlæge Tina Gram Larsen og afdelingschef Morten Engberg, Folketingets 
Ombudsmand, Ombudsmandsorganisationen.  
 
Den 20.-21.11.2014 blev der for tidligere deltagere på ekspertuddannelsen i 
Retspsykiatrien udbudt en såkaldt superekspertuddannelse, som blev afholdt i 
Ebeltoft, hvor temaerne var forskellige typer af farlighed (drøftet ved oplæg af 
professor Marianne Kristiansson, Rättsmedicinalverket, Stockholm, samt case-
diskussioner i grupper). 
Herudover blev dansk og svensk retspsykiatrisk forskning belyst af henholdsvis 
leder af kompetencecenter, Ph.d. Jette Møllerhøj og professor Marianne Kristi-
ansson.  
Herefter fulgte oplæg fra Statsadvokatassessor Anne Birgitte Stürup vedrøren-
de generelle overvejelser fra Statsadvokatens perspektiv efterfulgt af oplæg 
om behandling af retspsykiatriske patienter ved overlæge Hans Henrik Ockel-
mann.  
 
Også i 2014 har Retspsykiatrisk Interessegruppe haft internationale kontakter 
og har bl.a. deltaget i planlægning og afholdelse af seminar om retspsykiatri i 
Europa i München i august 2014 samt deltaget i planlæggende møder forud for 
11. Nordiske Retspsykiatriske Symposium i Norge i sommeren 2015. 
 
Vi er aktuelt optaget af planlægning af næste ekspertuddannelsesforløb, som 
er planlagt at starte i 2015 med første delkursus i marts 2015.  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside opdateres løbende: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk 
 
På vegne af bestyrelsen  

http://www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk/
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Tina Gram Larsen 
formand 
December 2014 
 
5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe (PTI) 
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til  
psykotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri) som en praktisk handleorien-
teret og videnskabelig forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. 
Gruppen er åben både for medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og 
andre faggrupper i henh. t. vedtægterne. 
 
Vi har haft en lang og aktiv periode, fra 1994 – 2009, hvor vi har holdt regel-
mæssige møder med foredrag fra medlemmer med særlig viden eller erfarin-
ger fra aktuelle hændelser, der kunne deles til brug for andre. Vi har endvidere 
haft internationale foredragsholdere og har bidraget til møder i DPS. PTI har 
arbejdet med beredskabsspørgsmål, deltaget i udarbejdelse af beredskabs-
håndbogen og holdt møder m.h.p. at dele viden på tværs af regionerne efter 
regionsdannelsen. 
 
Vi i bestyrelsen lægger op til at nedlægge vores hverv, da vi alle har nået en 
vis alder, hvor vi nu vil overgive opgaverne til en ny bestyrelse, hvis der er in-
teresse fra nogen medlemmers eller andres side om at overtage PTI hvervet. 
 
Vi vil således afholde en generalforsamling d 21. april 2015, kl. 19 i: 
 
Røde Kors,  
Rosenørns Allé 31,2,  
1970 Frederiksberg C (lige ved siden af Forum Metrostation)  
og vil derfor bede interesserede medlemmer om at kontakte formanden Birgit 
Kijne, senest d 7. april på mail: Bkijne@dadlnet.dk. 
 
Bestyrelsen for PTI: 
Birgit Kijne (formand) 
Peter Clemmesen (kasserer) 
Ebbe Munk-Andersen 
 
5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologis aktiviteter i 2014 omfatter 
et symposium ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. 
 
DPS–årsmøde symposium d. 20. marts 2014. 
Hallucinationens fænomenologi og klinik ved skizofreni 
Hallucinationerne er blandt de mest fascinerende og omdiskuterede fænome-
ner i psykiatrien. Ved symposiet drøftedes de teoretiske og kliniske aspekter af 
de skizofrene hallucinationer. Hallucinationer beskrives ofte som en percepti-

mailto:Bkijne@dadlnet.dk
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ons forstyrrelse, ”en perception uden objekt”, som defineret af Esquirol i det 
19. århundrede. Hallucinationen opfattes gængs som et velafgrænset og velde-
fineret symptom. En fænomenologisk analyse af hallucinationerne vil klassifice-
re hallucinationer som ændringer i bevidsthedsstrukturen.  
 
Historisk introduktion v/ overlæge Annick Urfer-Parnas, Psykiatrisk 
Center Hvidovre). 
En historisk gennemgang af udviklingen, siden man i 1855 første gang debat-
terede hallucinationernes natur ved et møde i den franske ”Association Medico-
Psychologique”. 
 
Hallucinationernes fænomenologi v/ prof. Josef Parnas, Psykiatrisk 
Center Hvidovre, Center for Subjektivitets Forskning, KU. 
Følgende problemstillinger blev gennemgået 1) heterogenitets spørgsmålet og 
2) spørgsmålet om hallucinationer som et selvstændigt symptom. Den fæno-
menologisk analyse af auditive-verbale hallucinationer ved skizofreni viser, at 
der i højere grad er tale om hallucinatorisk bevidsthed end om ”objektløse per-
ceptioner”/hallucinationer. Forbindelsen til og overlap med influensfænomener 
og vrangforestillinger blev tillige gennemgået. 
 
Psykoseudvikling: fra subjektive grundforstyrrelser til hallucinationer 
v/ overlæge Peter Handest. Psykiatrisk Center Ballerup. 
Med udgangspunkt i beskrivelsen af de typiske symptomer, der leder frem til 
psykosen, som beskrevet af J. Klosterkötter et al, og de dynamiske aspekter af 
psykoseudviklingen, som beskrevet af K. Conrad, blev den symptommæssige 
rækkefølge af udviklingen af auditive hallucinationer og de fakto-
rer/fænomener, der bidrager til psykoseudviklingen gennemgået. 
 
Peter Handest, formand 
Jørgen Thalbitzer, kasserer 
Pia Glyngdal 
Annick Urfer Parnas 
 
Peter Handest 
Formand for Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi 
 
5.4 Interessegruppe for Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 
Intet bidrag for 2014. 
 
5.5 Ældrepsykiatrisk Interessegruppe 
Ældrepsykiatrisk interessegruppe har i årets løb afholdt 4 bestyrelsesmøder 
(referater fra disse findes på vores hjemmeside) samt 2 medlemsmøder. 
1. medlemsmøde blev afholdt på Psykiatrisk center Ballerup og omhandlede 
”adfærdsforstyrrelser ved demens” ved overlæge Rolf Bang Olsen. 
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2. medlemsmøde blev afholdt på Psykiatrisk afdeling Odense og omhandlede 
”Selvmordsadfærd hos ældre ” ved ph.d. Elene Fleisher og ”Pårørende i ældre-
psykiatrien” ved psykolog Mads Greve Haaning. 
Vi har desværre haft et ringe fremmøde og er i gang med at afgøre om inte-
ressegruppe kan fortsætte.  
 
På vegne af bestyrelsen 
Carsten Schou, formand 
 
5.6 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri har base på Kompetencecenter for 
Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup.  
Der afholdes 2 årlige møder. Det ene møde blev afholdt ved Dansk Psykiatrisk 
Selskabs Årsmøde i marts 2014, og det andet møde fandt sted 22. oktober 
2014 på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. Ved møderne er der ty-
pisk et faglig oplæg inden for det transkulturelle område samt efterfølgende 
diskussioner, både af faglig og organisatorisk art. Der bruges også tid på ideer 
og forslag til kommende aktiviteter. Det næste planlagte møde finder sted 24.2 
2015 (i stedet for et møde ved DPS årsmøde, som jo ikke finder sted i 2015) 
kl.14-15 på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri. I forlængelse af mø-
det, kl.15-17, inviteres interesserede deltagere til et foredrag ved Marianne 
Kastrup. 
 
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Jessica Carlsson Lohmann  
Overlæge på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri,  
Psykiatrisk Center Ballerup  
Jessica.carlsson@regionh.dk 
 
5.7 Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri 
I 2014 har vi den 23. maj afholdt et stort symposium på Rigshospitalet med 
deltagelse af primært læger. Der kom 150 tilhørere. Mødet var arrangeret i 
samarbejde med medicinalfirmaet Lundbeck. 
Hovedtaleren var leder af National Institute on Drug Abuse, USA, Nora Volkow, 
som dels talte om neurobiologien ved cannabisafhængighed, dels diskuterede 
hvordan man stimulerede belønningssystemet og kan give afhængighedspro-
blematik. Desuden havde vi andre udenlandske foredragsholdere i form af pro-
fessor Otto Lesch fra Wien (alkoholisme), Isabella Pacchiarotti, Barcelona (al-
kohol og bipolar sygdom), professor Karl Mann, Mannheim (alkoholisme), pro-
fessor Helene Benveniste, New York (det glymfatiske system i hjernen ved 
akut alkoholindtag) samt professor Jesper Mogensen, Københavns Universitet 
(stress og HPA aksen ved depression). 
Foredragsholderne var yderst veloplagte, og det var en meget lærerig dag.  
 
Formand Jakob Ulrichsen 
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5.8 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
I 2014 er der afholdt generalforsamling, hvor Kirsten Borup Bøjesen, Lene 
Nørgaard, Katinka Moltke indtrådte i bestyrelsen.  
Lars Martin Nielsen fortsætter som formand.  
Der er i efteråret afholdt medlemsmøde – casebaseret – omhandlende GHB-
misbrug, abstinenssymptomer som følge heraf med deltagelse af Enhed for 
Klinisk Farmakologi, BBH, ved ovl. G. Jürgens og ovl. Anne Lindhardt, Anæste-
siologisk Afd., BBH.  
I forbindelse med bestyrelsesmøde ultimo 2015 vil der blive afholdt medlems-
møde omhandlende limpisk encefalit med deltagelse af Neurologisk Afd., GLO. 
 
Lars Martin Nielsen 
 
6. Associerede selskaber 
 
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2014 afholdt to symposier. 
Forårssymposiet: “Mortality and physical illness in bipolar disorder” 
var med international deltagelse med et fremragende foredrag ved professor 
Roger McIntyre, Toronto, Canada. Årets DSAL pris ”Affekten” gik til læge Søren 
Østergaard Dinesen 
 
Der blev afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen sagde farvel til Klaus Mar-
tiny, Janus Jakobsen og velkommen til Rasmus Licht, Søren Dinesen Øster-
gaard og som suppleant Jens Drachmann Bukh. Lars Vedel Kessing gik af som 
formand og blev afløst af Maj Vinberg.  
 
Efterårssymposiet: “Diagnostik og behandling af bipolar lidelse i Danmark” var 
nationalt omhandlende behandlingen af patienter med bipolar lidelse, transre-
gionale ligheder og forskelle. Symposiet var særdeles velbesøgt, og det var 
meget opløftende at se det store tværfaglige engagement og interessen for at 
forbedre behandlingen. 
 
Der er afholdt to velbesøgte specialkurser for speciallæger i psykiatri og læger 
sidst under speciallægeuddannelsen i psykiatri: 

• Specialuddannelse i bipolar lidelse (3 dage) 
• Specialuddannelse i unipolar lidelse (1½ dag) 

 
Maj Vinberg 
Formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser  
Overlæge, klinisk forskningslektor  
Psykiatrisk Center København, Københavns Universitet.  
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7. Lægevidenskabelige selskaber 
LVS er aktuelt en sammenslutning af 119 danske lægevidenskabelige selska-
ber. Selskabets formål er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage 
en samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom 
overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder.  
Jeanett Bauer 
Søren Rask Bredkjær 
Anders Fink-Jensen 
Marianne Breds Geoffroy 
Helle Charlotte Knudsen 
Anne Frank Lindhardt 
 
8. Nordisk samarbejde 
 
8.1 Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS) 
Formålet med den Nordiske Samarbejdskomite er at fremme og koordinere 
samarbejdet 
mellem de psykiatriske selskaber i Norden og deres medlemmer. Hvert land 
har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til hver tid 
siddende formand. 
Estland blev fuldgyldigt medlem i 2009 og ved Nordic Congress of Psychiatry i 
Tromsø i 2012 blev Litauen og Letland også optaget som fuldgyldige medlem-
mer i samarbejdskomiteen.  
Aktuelt er formanden: Lise-Lotte Risö Bergerlind, der er tidligere formand for 
Svensk Psykiatrisk Forening. 
Samarbejdskomiteens website: www.nordicpsychiatry.com   
skal fremover bl.a. informere om komiteens opgaver, aktiviteter og medlem-
mer. 
 
En af de væsentligste opgaver for komiteen er at være ansvarlig for afholdelse 
af de nordiske psykiaterkongresser. Danmark skal efter tur være vært for den 
næste Nordic Congress of Psychiatry i september 2015 i København. Forbere-
delserne hertil er allerede i fuld gang og kan følges på kongressens website: 
www.ncp2015.dk   
 
Tidsskriftet Nordic J Psychiatry findes efter omstrukturering nu i elektronisk 
form med Martin Balslev Jørgensen som nyudnævnt hovedredaktør. Blandt de 
øvrige redaktører er Rene Nielsen netop blevet udpeget.  
Siden 2012 har NJC også udgivet Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette 
tidsskrift, hvis redaktionskomite har medlemmer fra alle nordiske lande, har 
som formål at være af mere debatskabende karakter med temaer af almen re-
levans for psykiatere i Norden og med oplysninger om nordisk psykiatri, mm.  
Begge tidsskrifter tilgår alle medlemmer af DPS. 
 
Marianne Kastrup, 6 års delegat og fra 2012 sekretær i samarbejdskomiteen 

http://www.ncp2015.dk/
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8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således 
at abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, er 
indekseret i Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og 
oversigtsartikler. Tidsskriftet udkommer rutinemæssigt kun elektronisk. Alle 
manuskripter sendes til chefredaktøren som så fordeler manuskripterne på en 
ikke national basis. I 2013 havde tidsskriftet fortsat stigende impact factor nu 
på 1,5 (fra 0.779 i 2008, 0,992 i 2009 og 0,88 i 2010 og 0,98 i 2011 og 1,22 i 
2012).  
Per 1.september blev Hasse Karlsson afløst som chefredaktør af Martin Balslev 
Jørgensen. 
I 2013 blev 64 manuskripter antaget og 60 manuskripter afvist.  
 
Martin Balslev Jørgensen 
 
9. Internationalt samarbejde 
 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation, og WPA fungerer som paraply-
organisation for 135 psykiatriske organisationer i 117 lande med et samlet an-
tal medlemmer på godt 200.000 psykiatere. WPA er geografisk opdelt i 18 re-
gioner. Danmark tilhører den nordeuropæiske zone 7, der omfatter de nordiske 
og baltiske lande og er i WPA repræsenteret ved Jyrki Korkeila fra Finland på 
WPAs generalforsamling i 2014. 
 
Tidsskriftet World Psychiatry, etableret af WPAs tidligere præsident Mario Maj, 
er aktuelt det mest udbredte psykiatriske tidsskrift i verden. Det udsendes frit 
på 10 sprog til ca. 33.000 psykiatere spredt over hele kloden. Dets impact fac-
tor stiger konstant og er nu på 12,8, hvilket gør tidsskriftet til det 4. højest 
placerede af 126 psykiatriske tidsskrifter. Tidsskriftet har en meget væsentlig 
rolle som formidler af forskningsresultater til WPAs kontaktflade og blandt for-
fatterne ses mange af WPAs centralt placerede personer.  
WPA fik i 2014 ny Præsident: Dinesh Bhugra fra the Royal College of Psychi-
atrists UK, der med sin Action Plan 2014-2017 har sat fokus på public mental 
health, hvor han fremhæver en særlig indsats overfor grupper som voldsofre, 
misbrugte børn, fængselsindsatte, migranter, seksuelle minoriteter, og gamle. 
I denne plan vil der også indgå en større anvendelse af de sociale media som 
twitter og Facebook for at sprede viden om psykiske sygdom, og der planlæg-
ges et øget samarbejde med patient- og pårørende organisationer i kampen 
mod stigma. Et andet fokusområde vil blive undervisning både pre- og post-
graduat og udarbejdelse af undervisningsmateriale, der kan anvendes globalt. 
Et intensiveret samarbejde med WHO vil også prioriteres i forbindelse med re-
vision og implementering af ICD.  
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WPAs har 65 videnskabelige sektioner hvis formål er at indsamle, analysere, 
præsentere og udbrede information om forskning, undervisning og behandling 
inden for forskellige områder af psykiatrien samt fremme forskningsmæssig 
udvikling på området. Danske psykiatere opfordres til at deltage i sektioner in-
den for deres forskningsfelt. 
WPAs website http://www.wpanet.org,  giver meget udførlig information om 
WPA’s struktur og mange aktiviteter, og som tidligere år vil jeg varmt anbefa-
le, at man jævnligt holder sig ajour på WPAs hjemmeside. 
 
Marianne Kastrup 
 
9.2 UEMS 
Årsrapport for Union Européenne des Médecins Spécialistes, Section of Psychi-
atry.  
 
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2012. Første møde foregik i 
Madrid, Spanien, det andet møde foregik i London, England. 
 
Året er gået med at løbe ”the Standing Committee for Training” i gang. Det er 
nu et veletableret udvalg med en gennemarbejdet projektplan. Dette kan man 
læse mere om i det nyhedsbrevet (1. nr), der kan læses via følgende link: 
http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2014/12/UEMSPS-Newsletter-
Issue-1.pdf  
Udvalget blev dannet ved valg i Madrid blandt de delegerede. Det har Jørgen 
Nystrup og undertegnede som medlem, i det komiteen tæller syv menige med-
lemmer, ”vicepresident for training”, ”president” og ”secretary”. Danmark har 
derfor som det eneste land begge delegerede med i udvalget. Det har dog ikke 
forhindret at udvalget er gået i gang med se på muligheden for en ”European 
Board Exam”. Dette er sket i et samarbejde med ”Child and Adolescent Psychi-
atry(CAP) Section”. Ønsket om en fælles europæisk eksamen er meget stærk i 
mange lande. Dette blev åbenlyst ved London mødet. Her var der lagt op til 
debat. I stedet for en rundvisning på en stedlig psykiatrisk afdeling blev 
spørgsmålet om det gavnlige i en fælles europæisk eksamen i specialet psyki-
atri rejst på engelsk maner. Der er en levende beskrivelse af debatten i oven-
nævnte Nyhedsbrev. Der synes ellers at være enighed om, at skriftlige eksa-
men eller multiple choice opgaver har begrænset anvendelighed som evalue-
ringsmetode i psykiatrien. Såkaldt ”work place assesment” er meget bedre til 
at vurdere kernekompetencerne i psykiatrien, men stadig er der dette stærke 
ønske. Begrundelsen kan ligge i flere forhold. Det, at andre medicinske specia-
ler har en eksamen, er et af de stærke argumenter.  
Sektionen har derudover arbejdet målrettet med relationer til andre væsentlige 
interessenter inden for psykiatrien i Europa. Der er afholdt møder med en re-
præsentant (Global Alliance of Mental Illness Advocacy Networks Europe: 
www.gamian.eu , hvor vi har talt om muligheden for gensidig høring og infor-
mationsudveksling. Derudover har sektionen søgt at være til stede under en 

http://www.wpanet.org,med/
http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2014/12/UEMSPS-Newsletter-Issue-1.pdf
http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2014/12/UEMSPS-Newsletter-Issue-1.pdf
http://www.gamian.eu/
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eller anden form ved europæiske kongresser: DGPPN, RCPsych og EPA. Sam-
arbejdet med EFPT omfatter flere konkrete projekter og gensidig tilstedeværel-
se ved møder.  
UEMS Section of Psychiatry er fortsat med i det rådgivende panel på ROAMER 
projektet. Projektet står over for færdiggørelse og er netop præsenteret for EU 
kommissionen. Først i det nye og skal det forelægges Europa Parlamentet. 
For yderligere information, henvise til www.uemspsychiatry.org 
 
Torsten B Jacobsen 
Honorary Secretary UEMS Section of Psychiatry 
 
10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
FYP har i årets løb arbejdet via alle vore repræsentationer, på at bedre special-
lægeuddannelsen. FYP mener, at der bør forekomme mere reel mesterlære, 
herunder særligt klinisk supervision, såkaldt bedside undervisning, og FYP er 
glade for, at der ser ud til at blive indført nogle kompetencekort, hvor lærings-
strategier og –mål er konkretiseret. Flere af FYPs medlemmer har bidraget 
med indlæg i den offentlige debat. FYP tager del i rekruttering ikke mindst af 
medicinstuderende, ved at have løbende dialog og samarbejde med studenter-
organisationerne, og FYP stiller op til de såkaldte karrieredage på universite-
terne. FYP har fortsat sit internationale engagement i European Federation of 
Psychiatric Trainees, og FYP har arrangeret en foredragsrække i København. 
For andet år i træk, afholdt FYP i 2014 det årlige seminar uden at være spon-
soreret af medicinalindustrien, da der på generalforsamling var bred enighed 
om denne linje. 
 
Formand Andreas Hoff 
 
11. Studenterorganisationer 
 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
2014 var et spændende år for dets medlemmer og bestyrelsen. Flere nye tiltag 
blev igangsat; et symposium med fokus på børne- og ungdomspsykiatri, sam-
arbejde med Studerendes Almen Medicinsk Selskab og Studerendes Organisa-
tion for Akut Medicinsk Speciale, og PSM News, et månedligt nyhedsbrev til vo-
res medlemmer. 
Flere psykiatere har holdt foredrag til vores arrangementer deriblandt Raben 
Rosenberg, Knut Løkke og Poul Videbech. Sidstnævnte deltog i en debat med 
Peter Gøtzsche, som var årets klart mest sete arrangement med 500-600 del-
tagere, og hvor man fik et meget mere nuanceret billede af psykofarmakade-
batten uden om pressens sensationssøgen. 
Vi støttes af Region Midt gennem Skarpe Hjerner Varme Hjerter-kampagnen, 
som muliggør afholdelse af et årligt symposium, igen med alle pladser besatte 
af psykiatrisøgende medicinstuderende. 

http://www.uemspsychiatry.org/
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Derudover deltager vi under favorable forhold til DPS Årsmøde, FYP seminar og 
til den årlige conference ved Scandinavian College of Psychofarmacology, hvil-
ket vi værdsætter højt. 
Tilslut vil vi pointere, at vi ser en stor fremgang for psykiatriens status som 
speciale på studiet. To af bestyrelsesmedlemmerne er medforfattere til et let-
ter i Acta Psychiatrica Scandinavica (1), som understreger, at psykiatriens ry 
blandt studerende ikke lider last, men tværtimod blomstrer med stor forsk-
ningsaktivitet og frivillige initiativer, som fx Locomotivet, hvor studerende un-
derviser de ældste klasser i folkeskolerne i psykisk sårbarhed. 
 
På vegne af PSM Aarhus, 
Jesper Nørgaard Kjær, formand 
 
(1) Kristiansen, C., Kjær, J. N., Medici, C. R., Kai, L. M., Okkels, N. Future 
perspectives on psychiatry. Acta Psychiatr Scand. 2015 Jan;131(1):8-9. 
 
11.2 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Aalborg (PSM) 
2014 har været et lidt stille år for PSM Aalborg - dog har vi haft flere arrange-
menter. 
  
Vi startede år 2014 med et foredrag ved psykiater Ole Schjerning. Foredraget 
var delt i to, og første del omhandlede det at være læge i psykiatrien. Ole gav 
en levende og meget spændende fortælling om, hvordan han har oplevet psy-
kiatrien som psykiater samt forløbet fra KBU læge til psykiater. Anden del af 
foredraget omhandlede skizofreni. Her blev sygdommens psykopatologi, ud-
redning og behandling gennemgået med fokus fra behandlerens side.  
 
I april afholdte vi så endnu et foredrag omhandlede skizofreni men her med et 
lidt andet fokus – nemlig patientens. Foredraget blev afholdt af Anna Zink, der 
selv har diagnosen paranoid skizofreni. Foredraget omhandlede hendes liv med 
en psykiatrisk diagnose samt hendes kontakt med psykiatrien. Samtidig gav 
Anna mange gode råd til, hvordan en patient med en psykiatrisk diagnose ger-
ne vil behandles. Foredraget var populært, og der var et stort fremmøde af de 
medicinstuderende fra Aalborg Universitet.  
 
Vi ser i PSM Aalborg meget frem til det nye år, hvor vi har mange arrangemen-
ter i støbeskeen. Første arrangement afholdes først i marts og kommer til at 
omhandle ”ADHD og det utilpassede barn”. Derudover arbejder vi på et fore-
drag i samarbejde med SAMS Aalborg omkring psykiatriske patienter i almen 
praksis og håndteringen af denne patientgruppe.  
 
Til slut vil vi i PSM Aalborg gerne benytte lejligheden til at bringe en stor tak til 
Psykiatrien Region Nordjylland samt en særlig tak til Morten Kjølbye, der støt-
ter op omkring alle de ideer, som vi har. Vi vil endvidere takke for støtten til 
deltagelse i FYP’s årlige seminar. 
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På vegne af bestyrelsen i PSM Aalborg  
 
Sabrina Kousgaard, bestyrelsesmedlem   
Sille Jensen, bestyrelsesmedlem 
Line Tegtmeier Frandsen, bestyrelsesmedlem  
 
11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
Vores forening har i år afholdt fire foredrag, hvor foråret havde fokus på stoffer 
med hhv. ’Akutpsykiatri og misbrug’ ved overlæge Tomas Toft, og ’Dobbeltdi-
agnoser’ ved overlæge Henrik Rindom. I efteråret satte vi fokus på ’Forsk-
ningsetik og det informerede samtykke’ ved Peter Rossel. Senest har Anna 
Zink Mortensen været ude og fortælle om ’Livet efter Skizofreni’. Anna er tidli-
gere skizofren, og hun satte fokus på den stigmatisering der sker, både i sam-
fundet og blandt læger, af psykisk syge. I foråret havde vi også en movienight, 
hvor der blev vist Silver Linings Playbook, der handler om bipolar affektiv syg-
dom. 
Til generalforsamlingen i sommers måtte vi sige farvel til vores formand, næst-
formand, og et bestyrelsesmedlem. Samtidig bød vi velkommen til tre nye i 
bestyrelses, så meget af efteråret har handlet om at blive rystet sammen, og 
få en ny bestyrelse til at fungere. 
I år havde Psyk-O æren af at afholde den årlige hyggetur for PSM, PMS og 
Psyk-O, hvilket der blev støttet godt op om, både fra Aarhus’ og Københavns 
side. Der blev udvekslet idéer, og vi var så heldige at få Morten Ekstrøm samt 
Annette Lolk ud og snakke om hhv. ’Transkulturel medicin’ og ’Gerontopsyki-
atri’. 
En del fra Odense tog til ’Psykiatrisk Symposium’ i Aarhus, arrangeret af PSM. 
Reaktionerne fra dem der var af sted, var ovenud positive, og har affødt at vi 
også vil arbejde på at få et lignende arrangement stablet på benene i Odense. 
Hvad byder det nye år så på? Vi har planer om at opstarte en Journal Club for 
de interesserede, der gør det muligt for medicinstuderende at øve sig i kritisk 
læsning og debattering. Vi er også ved at planlægge en forskningsevent med 
fokus på hjernen i samarbejde med Studerendes Almene Neurologiske Selskab 
(SANS), hvor de forskellige forskningsenheder får mulighed for at præsentere 
deres afdeling, samt muligheden for forskning indenfor deres felt. 
Vi vil gerne takke Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og Foreningen af Yngre 
Psykiatere (FYP) for invitationerne til hhv. årsmøde og årsseminar til reduceret 
pris. Vi vil også gerne takke Syddansk Universitet og Region Syddanmark, for 
økonomisk støtte, der gør at vi kan afholde vores arrangementer uden nogen 
form for betaling fra de studerende, og at vi kan deltage til f.eks. DPS’ årsmø-
de og FYPs årsseminar.  Til sidst skal der også lyde en tak til alle vores fore-
dragsholdere. 
 
På vegne af bestyrelsen i Psyk-O 
Morten Bækgaard Thorsen, Formand 
Mia Kuni, Næstformand 
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11.4 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
År 2014 har været et fantastisk år for PMS! Vi oplever stadig en stigende inte-
resse for specialet blandt de medicinstuderende – både ved flot fremmøde til 
vores arrangementer og i form af kampvalg til bestyrelsesposterne ved seneste 
generalforsamling.  
Vores månedsmøder har dette år været kombineret med faglige oplæg, hvilket 
har været et rigtig godt supplement. Vi har således haft følgende temaer til 
møderne: Psykiatrien set indefra v. Anna Zink, transkønnethed v. foreningen 
LGBT, Sexologisk Klinik v. Annamaria Giraldi, diagnoserne i hverdagslivet og 
kulturhistorien v. Rasmus Johnsen, anvendelse af tvang i psykiatrien v. Mette 
Brandt-Christensen og foredrag om filosofi og etik i psykiatrien v. Peter W. 
Jepsen. Derudover har vi afholdt to større arrangementer for fyldte auditorier: 
I foråret en temaaften om borderline v. Karin Dyhr og Per Sørensen, og i ef-
teråret et symposium i Børne- og Ungdomspsykiatri v. Birgitte Moltke, Mette 
Bentz og Susanne Vinkel Koch. 
En engageret bestyrelse har deltaget med 5 personer til DPS’ årsmøde, 3 per-
soner til FYPs årsseminar og 4 personer til SCNPs årsmøde på Panum. Derud-
over har vi i efteråret været på weekendhyttetur med studentergrupperne fra 
Odense og Århus, hvilket igen i år var en stor succes. På hytteturen havde vi 
stor glæde af interessante faglige oplæg af Morten Ekstrøm og Annette Lolk og 
selvfølgelig samværet med vores psykiatriinteresserede medstuderende. 
Vores aktiviteter støttes økonomisk af Psykiatrien i Region Sjælland. Dette gør 
det muligt for os fortsat at afholde vores arrangementer uden deltagergebyr 
fra de studerende, hvilket vi er meget glade for. Vi sætter desuden enormt stor 
pris på den velvilje PMS møder, når vi henvender os til de forskellige forenin-
ger og eventuelle foredragsholdere, og vi glæder os til fremtidige arrangemen-
ter! 
 
På vegne af bestyrelsen, 
Annette Rasmussen, formand i PMS. 
 
12. Danske Psykiatere og Børne/-ungdomspsykiateres Organisation 
(DPBO) 
Formål 
DPBO opgave er varetagelse medlemmernes faglige, økonomiske organisatori-
ske og kollegiale interesser. DPBO har 686 medlemmer. DPBO mener, det er 
vigtigt at skabe samarbejde og koordination imellem DPBO, de videnskabelige 
selskaber samt hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis. FAS og FAPS er vo-
res forhandlere i relation til Danske regioner. 
 
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for prakti-
serende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejle-
de medlemmerne i speciallægepraksis vedr. overholdelse af overenskomsten 
herunder økonomiprotokollatet, kvalitetsudvikling (e-KVIS), og brug af kliniske 
vejledninger. DPBO modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herud-
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over er aftalt, at DPBO inddrages i forhandlinger om §66 i overenskomsten om 
råderumsaftaler og §64 aftaler.  
 
Hjemmeside 
www.DPBO.dk kom i foråret 2014, med en mere moderne version med mulig-
hed for løbende opdatering og med lukkede dialogfora for alle undergrupper i 
DPBO regi: 
-overlæger / afdelingslæger   
-praktiserende speciallæger i psykiatri  
-praktiserende speciallæger i børne- og ungdoms psykiatri 
 
Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i 
psykiater 
FAPS og de danske regioner og ad hoc gruppen af psykiater fra DPBO er i gang 
med forhandlinger om modernisering af overenskomsten for praktiserende 
speciallæger i psykiatri.  DPBO har udpeget en moderniseringsarbejdsgruppe, 
som har afholdt flere forbedrende møder siden 2009. Ønsker for modernisering 
er drøftet på de sidste 6 SAPP møder, Sammenslutning af Praktiserende Psyki-
atere. Et nyt skriftligt oplæg til modernisering med gennemgang af alle ydelse 
og forslag til et revideret ydelse katalog blev afleveret til FAPS i efteråret 2014. 
Moderniserings nuværende ad hoc gruppe fra DPBO består af Jette LaBianca, 
Kathrine Dahler-Eriksen og Begitte Lauritsen samt en baggrunds gruppe. For-
handler fra FAPS er Kirsten Ilkjær og Niels Henrik Nielsen samt rådgiver Niels 
Siebuhr. Modernisering af psykiatrien blev som noget usædvanligt skrevet ind i 
overenskomsten for FAPS, OK 2014, og skal forhandles færdig i et hurtigt 3 
måneders forløb til februar 2015.  
 
Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i 
børne- og ungdomspsykiatrien 
Januar 2014 skete der et skift i moderniserings ad hoc gruppen fra DPBO, hvor 
der bliv aftalt, at Bjarne B. Nielsen og Helene Hoffmann forsatte med forhand-
ling, efter Eva Christiansen og Torben Carlsen trak sig fra opgaven. Modernise-
ringsaftalen bliv forhandlet færdig i foråret 2014, men økonomiforhandling 
måtte vente til efter OK 14 forhandlinger for hele FAPS.  Fra FAPS var Kirsten 
Ilkjær forhandler. Økonomiforhandlingerne er forsat i gang ved udgang af 
2014.  Alle praktiserende speciallæger i Børne- og Ungdomspsykiatri har delta-
get løbende i dialog og møder om moderniseringsforløbet. En stor tak til alle 
som har deltaget og bidraget i det mangeårige forhandlingsforløb.   
 
E-Kvis 
Kvalitetsudviklingsprojekter for begge specialer er startet i 2012 som del af  
den danske kvalitetsmodel til speciallægepraksis. Psykiatri og Børne- og Ung-
domspsykiatri har startet pilotprojekter vedr. datafangst af basisdata i decem-
ber 2012 i samarbejde med e-Kvis og Dak-e.  Det forventes at e-Kvis projekter 

http://www.dpbo.dk/
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vil blive udrullet til alle medlemmer i Psykiatri samt Børne- og Ungdomspsykia-
trisk speciallægepraksis. I 2015 
Der er valgt at registrere via datafangst; diagnoser, psykofarmakologisk be-
handling, KRAM faktorer, som kan understøtte kliniske retningslinjer, samt do-
kumentation af kvalitetsudvikling. Data er til intern brug for egen kvalitetsud-
vikling i hver praksis.  E-Kvis arbejdsgruppen i Børne og ungdomspsykiatri har 
bestået af Eva Christiansen og Sus Foldager.  E-kvis arbejdsgruppen i psykiatri 
består af Niels-Anton Rasmussen, Bodil Andersen, Katrine Dahler-Eriksen og 
Jette LaBianca. Nyt kan læses på www.ekvis.dk. 
 
§66 og §64 aftaler i speciallægepraksis 
Der er påbegyndt forhandlinger om råderumsaftaler §66 aftale i Psykiatri og 
Børne- og Ungdomspsykiatri i flere regioner. Der er opnået en §66 aftale i Re-
gion Syd Danmark med en ’vurderingssamtale’ i Odense. I Region Hovedsta-
den er påbegyndt forhandlinger om en mulig §64 aftale for ADHD patienter.  
 
Tilsyn til private behandlingssteder for psykiatri og børne- og ung-
domspsykiatri 
Sundhedsstyrelsen har publiceret målepunkter for begge specialer som bliver 
løbende opdaterede på SST hjemmeside; www.SST.dk. Tilsyn har været i gang 
siden november 2013 og de fleste psykiatere samt børne- og ungdoms psykia-
tere har fået deres tilsynsdatoer og været igennem tilsyn. DPBO er i dialog 
med SST om målepunkter og seneste har Klaus Damgaard Jakobsen har lavet 
et oplæg med forslag til forbedring af målepunkter i forhold til Patientsikkerhed 
ved psykofarmakologisk behandling.  
 
Repræsentanter fra DPBO har været i dialog med SST omkring udformning af 
målepunkter for børne- og ungdoms psykiatri. SST har bestemt at børne- og 
ungdomspsykiatri har fælles målepunkter med børnelæger.  
 
Tilsynsdatoer udsendes med 3 mdrs. varsel fra SST. Alle nye praktiserende 
speciallæger skal huske at registrere sig hos Sundhedsstyrelsen, www.SST.dk 
under tilsyn. Praktiserende speciallæger som har delepraksis, eller kontorfælle-
skab kan vælge at registrere sig som en klinik med en speciallæge som an-
svarlig og derved reducere udgifter til registrering og tilsyn.  
 
Akkreditering i speciallæge praksis 
5 speciallægepraksis fra psykiatri har deltaget i et pilotprojekt vedr. akkredite-
ring i 2014 i FAPS regi. Akkreditering skal påbegyndes i alle speciallægepraksis 
fra oktober 2015. Der er tilrettelagt et særligt akkrediteringsmål tilpassede 
speciallægepraksis i et samarbejde mellem FAPS, IKAS (Institut for Kvalitet 
og Akkreditering i Sundhedsvæsenet) og DDKM (Den Danske Kvalitetsmodel.). 
De endelige akkrediteringsstandarder for speciallægepraksis er udkommet i 
2014. www.ikas.dk. 
 

http://www.ikas.dk/
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DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg  

- Møder i De Danske Regioner vedr. modernisering og ambulant pakkebe-
handling både vedr. Psykiatri og Børne- og Ungdomspsykiatri. 

- FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speci-
allæger, møder 2 gange om året 

- DPS, Dansk Psykiatriske Selskab, årsmøde 
- BUPS-dk, Børne og Ungdoms Psykiatriske Selskab, årsmøde 
- SAPP’s, Sammenslutning af Praktiserende Psykiater: 2 årlige møder  
- Møder med Praktiserende Børne- Ungdomspsykiatere 2 gange årligt 
- Sundhedsstyrelsens udvalg om retningsliner for undersøgelse og behand-

ling af ADHD 
- UEMS møder: European Union of Medical Specialist. www.uems.eu  
- Konference: Psykiske lidelser, en tidlig og helhedsorienteret indsats 
- Sundhedsstyrelsens faglige sparringsgruppe vedrørende evaluering af til-

skudsordning for psykologbehandling i praksissektoren til særligt udsatte 
persongrupper 

 
SAK kurser 
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende speci-
allægers administrationskurser) som igen har et udbud af relevante kurser i 
2015. Tilmelding via læger.dk under kurser.  Alle ny nedsatte praktiserende 
psykiater får et tilbud fra FAPS om at deltage gratis i SAK 1 kursus.  
 
Lægeforenings psykiatriudvalg 
Jette LaBianca og Francoise Gautre-Delay har deltaget fra DPBO. Udvalget er 
et aktivt samarbejde mellem Lægeforeningen, DPBO, BUP-dk, DPS og PLO i di-
alog med regeringen og SST om opfølgning af psykiatriplan fra regeringen 
samt Sundhedsstyrelsens psykiatriplan. 
 
Samarbejde med Dansk Psykiatriske Selskab og Børne- Ungdomspsy-
kiatrisk Selskab  
Poul Erik Carlsen som er medlem af bestyrelsen for DPS er observatør i DPBO. 
Anne Heurlin er medlem af begge bestyrelser: BUPS-DK og DPBO.   
Der er afholdt 2 årlige fælles bestyrelsesmøder mellem DPBO, BUP-DK og DPS 
i juni 2014 og oktober 2014 med fokus på kommunikation- og strategi om 
psykiatri og børne- og ungdoms psykiatri i forhold til den politiske udvikling og 
beslutningsproces. Der var enighed om flere forhold for speciallæger uanset 
ansættelsessted. 

• Speciallæger i Psykiatri samt Børne- og Ungdoms Psykiatri skal have det 
kliniske ledelsesansvar i forhold til udredning og behandling, fordi de har 
den nødvendige bio-psyko-sociale viden gennem den lægevidenskabelig 
speciallægeuddannelse.    

• Speciallæger er højt uddannede psykoterapeuter og medvirker til at sikre 
videreførelse af en høj kvalitet af psykoterapi som en vigtig del af be-
handlingen.  
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• Patienter har krav på at møde en speciallæge – speciallægen sikrer et 
sammenhængende og effektivt patientforløb af høj kvalitet. 

 
Høringssvar vedr. NKR 
DPBO har i november indsendt høringssvar vedr. NKR for behandling af ADHD. 
 
Samarbejde med Foreningen af Yngre Psykiatere 
DPBO anerkender FYP’s indsats i rekruttering til de psykiatriske specialer.   
Formand for FYP, Andreas Hoff oplyser, at der er forsat en stigende interesse i 
psykiatriske specialer med flere ansøgere til I- og H-stillinger. FYP og DPBO har 
i fælleskab anbefalet sundhedsministeren, at uddannelseslæger kan ansættes i 
speciallægepraksis, som en del af deres kliniske uddannelse i H-stillinger op til 
6 mdr., hvorved speciallægepraksis kan bidrage til at øge antallet af uddannel-
sesstillinger. Det anbefales også, at I-læger og medicinstuderende får mulig-
hed for fokuseret ophold i speciallæge praksis.  
 
Tilfredshedsundersøgelse af overlæger i begge specialer 
DPBO’s arbejdsgruppe med Jeanne Molin og Francoise Gautre’-Delay har præ-
senteret resultater af tilfredshedsundersøgelse fra 2012 til DPBO’s generalfor-
samling i 2014. Alle overlæger blev der anbefalet at deltage i den nye tilfreds-
hedsundersøgelsen i 2014, for at bidrage til en god dialog om de organisatori-
ske forhold i hospitalspsykiatrien.   
 
UEMS: European Union of Medical specialists 
Jørgen E. Nystrup deltager for psykiatere. 
Der søges en børne- og ungdoms psykiater med interesse i uddannelse til at 
deltage for børne- og ungdomspsykiater.   
 
Det Psykiatriske Ankenævn: 
DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Henrik Kirsmeier som suppleant 
til Det Psykiatriske Ankenævn, hvor praktiserende speciallæge Poul-Erik Carl-
sen er fast medlem udpeget af DPS.   
 
Generalforsamling: 
DPBO afholdt generalforsamling den 03.05.2014 på Hotel Hesselet, Nyborg, 
med besøg fra FAPS formand Carl Johan Erichsen og næste formand Peter 
Tingsgård samt formand for lægeforenings psykiatriudvalg Niels Siebuhr.    
 
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 02.05.2015, kl. 10-12 på Hotel 
Hesselet i Nyborg.  Indkaldelsen udsendes per e-mail. Der er en 2 årige valg-
periode som medlem af DPBO bestyrelse. Der er valg til den næste 2 årige pe-
riode, og der vil være behov for nye opstillere med ideer og energi til de man-
ge opgaver i DPBO’s bestyrelse.   
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Bestyrelsen består af 
 
For Psykiatri:  
Praktiserende speciallæge Jette LaBianca (formand).  
Praktiserende speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen (næstformand). 
Overlæge og deltids praktiserende speciallæge: Jeanne Molin, (sekretær og 
kasserer). 
Praktiserende speciallæge Begitte Lauritsen. 
Praktiserende speciallæge Kathrine Dahler- Eriksen. 
 
For Børne- og Ungdoms Psykiatri:  
Praktiserende Speciallæge Bjarne B Nielsen (næstformand). 
Praktiserende Speciallæge Lene Ruge Møller.  
Overlæge Anne Heurlin. 
 
Tak til medlemmer af DPBO’s bestyrelse som har bidraget, men har 
valgt at trække sig i løbet af 2014. 
Praktiserende speciallæge Eva Christiansen (udgået). 
Overlæge Francoise Gautre’-Delay (udgået). 
Overlæge Morten Ekstrøm (udgået). 
Praktiserende speciallæge Torben Carlsen (udgået). 
 
Observatører:  
Fra FAPS: FAPS bestyrelse medlem og praktiserende speciallæge i psykiatri 
Kirsten Ilkjær. FAPS bestyrelse medlem og praktiserende speciallæge i børne- 
og ungdomspsykiatri Anne T. Andersen.  
Fra FYP: Formand for FYP og 1. reservelæge i psykiatri Andreas Hoff. 
Fra DPS: Praktiserende speciallæge i psykiatri Poul-Erik Carlsen.  
 
13. Love for Dansk Psykiatrisk Selskab 
§ 1 Navn 
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS). 
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS). 
 
§ 2 Formål 
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets 
opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige ud-
dannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psy-
kiatrisk behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri. 
 
§ 3 Medlemsforhold 
Stk. 1 
Som medlemmer kan optages læger. 
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Stk. 2 
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. 
 
Stk. 3 
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer 
fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer 
stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlem-
merne i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalfor-
samlinger. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
 
Stk. 4 
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selska-
bets bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo sep-
tember. 
 
Stk. 5 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selska-
bets love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende med-
lem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på 
førstkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for 
eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
§ 4 Kontingent 
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det 
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. 
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af 
medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 
 
§ 5 Bestyrelse 
Stk. 1 
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand. 
 
Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For-
manden kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet for-
mandsperioden 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 sam-
menhængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand 
indregnes ikke heri. 
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Stk. 4 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, 
stilling som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller prakti-
serende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør 
hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne 
trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier. 
 
§ 6  
Stk. 1 
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstfor-
mand samt sekretær og kasserer. 
 
Stk. 2 
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstforman-
den som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt 
forfald hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som 
nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – be-
hørigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmefler-
hed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde. 
 
Stk. 4 
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående 
skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse. 
 
§ 7 Generalforsamling 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål. 
 
Stk. 2 
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. 
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordi-
nære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen sam-
tidig selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter 
for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, 
herunder formand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets 
behandling på generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til be-
styrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 må-
neder forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag 
til dagsordenspunkter for generalforsamlingen. 
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Stk. 3 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 
3 uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal inde-
holde den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandida-
ter til bestyrelsen, herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den or-
dinære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 besty-
relsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske 
med mindst 3 og højest 8 ugers varsel. 
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre 
muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalfor-
samlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunk-
ter: 
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 op-
taget på dagsordenen. 
 
Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmin-
dre andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemme-
ligt, hvis det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke 
stemmes ved fuldmagt. 
Listeopstilling kan ikke finde sted. 
 
Stk. 7 
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af di-
rigenten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første 
medlemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på in-
ternettet. 
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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 reg-
ne.  
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 
måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden mhp. valg af ny bestyrelse. 
 
§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere 
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer 
af selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samti-
dig er medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i 
fællesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ung-
domspsykiatrisk 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 Ungdomspsykia-
trisk Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper. 
 
§ 9 B 
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som as-
socieret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse 
sikre, at selskabet lever op til relevante faglige standarder. 
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende 
forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning.  DPS be-
styrelse beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning As-
socierede selskaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale 
sig på DPS vegne. 
 
§ 10 Udvalg 
Stk. 1 
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller ned-
sættes ad hoc. 
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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 med-
lemmer. 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 rej-
seudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgif-
ter. 
 
§ 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, an-
dre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internatio-
nale organisationer og selskaber m.m. 
 
Stk. 2 
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende 
regler: 
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandida-
ter. 
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i 
psykiatri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor 
– kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 
 
§ 12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år 
valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal 
sammenhængende funktionstid på 6 år. 
 
§ 13 Tegning og hæftelse 
Stk. 1 
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelses-
medlem. 
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Stk. 2 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
 
§ 14 Urafstemninger 
10 % af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser 
på en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen 
skal sendes til urafstemning. 
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagel-
se blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en 
objektiv orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmin-
dre en simpel majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster 
forslaget. 
 
§ 15 Lovændringer 
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at 
mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på general-
forsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, 
hvor lovændringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 
af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for 
forslaget. 
 
§ 16 Opløsning 
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsæt-
ter, 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 general-
forsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, 
hvor endelig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 
af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for 
en opløsning af selskabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslut-
ning om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog 
skal tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af 
psykiatrisk forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 
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Cirkulære med relation til ovenstående love 
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at 
formanden som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet i bestyrel-
sen. Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsem-
ner, men blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mel-
lem bestyrelsespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, 
stilling som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk af-
deling, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsforde-
lingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer 
og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til 
de øvrige nævnte kriterier. 
 
3. 
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved 
generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af 
disse. 
 
4. 
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør 
det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske re-
præsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske 
afdelinger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddanne-
de ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ung-
domspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatri-
ske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreud-
dannelsesudvalg. 
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