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1. FORMANDENS BERETNING 2000
1.1. MEDLEMSTAL
Medlemstal pr. 06.12.2000
Ordinære medlemmer .......................................................... 1009
Æresmedlemmer........................................................................ 3
Alderspensionister og privatiserende ...................................... 188
I alt ...................................................................................... 1200
Voksenpsykiatrisk sektion..................................................... 1069
Børne- og ungdomspsykiatrisk sektion ................................... 131
Fraktionen af yngre psykiatere ................................................ 474
Afgået ved døden i år 2000:
Niels Reisby
Henrik Poul Larsen
Ove Vielwerth
Jørgen Diemar
Merete Reeler
Oluf Martensen-Larsen
Kirsten Højme Jensen
Mogens Milfeldt
Jørgen Remvig
Wolfgang G.H. Eggert,
Hanne Marie Schouenborg
Bengt Lindeberg
Niels Flemming Ravn
Ole Falk Madsen
Medlemstal pr. 08.12.1999
Ordinære medlemmer ............................................................ 999
Æresmedlemmer........................................................................ 3
Alderspensionister og privatiserende ...................................... 179
I alt ...................................................................................... 1181
Voksenpsykiatrisk sektion..................................................... 1059
Børne- og ungdomspsykiatrisk sektion ................................... 122
Fraktionen af yngre psykiatere ................................................ 488
Kønsfordeling
PLO
FAYL
FAS

Mænd
3
166
466

Kvinder
0
274
274

I alt
0
440
740
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1.2. MEDLEMSMØDER
Møde nr. 576, 03.03.2000:
Sted: Gentofte
Emne: Årsmøde: Kvalificering, certificering og akkreditering
Bent Rosenbaum: indledning
Anne Rose Wang: Akkrediteringsprocessens danske vugge - København 1999
Jan Mainz: Kvalitetsudvikling af faglige kerneydelser
Dr. Keegstra (Holland): Peer visits in psychiatric departments.
Experiences from the Netherlands.
04.03.2000:
Aktuel psykiatrisk forskning: indlæg v/ sidste års ph.d’er og
dr.med’er
Birgitte Dehlholm Lambertsen: Oppe på bjerget - ude på landet.
Niels Biehlenberg: Child behaviour checklist (CBCL): standardisering
og validering i dansk populationsbaseret og klinisk baseret materiale
Holger
Jelling
Sørensen:
Aspekter
af
den
præmorbide
intelligensprofil ved skizofreni
Per Jørgensen: Forløbet af vrangforestillinger
Kommenterende professorer og overlæger: Raben Rosenberg, Ralf
Hemmingsen, Per Vestergaard
Møde nr. 577, 08.05.2000
Sted: København
Emne: Opsøgende psykoseteams
Overlæge ph.d. Merete Nordentoft: Opsøgende psykoseteams:
Assertive Community Treatment, en præsentation af metoden og
den videnskabelige evidens
Direktør Jes Søgaard: De økonomiske konsekvenser af indførelse af
opsøgende
psykoseteam.
Udenlandske
undersøgelser
og
konsekvenserne i Danmark.
Overlæge, dr. med Per Vendsborg: Indførelse af opsøgende
psykoseteams i Danmark.
Overlæge Karin Garde: Kritiske kommentarer til behandlingen med
opsøgende psykoseteams.
Møde nr.578, 22.05.2000
Sted: Århus
Emne: Kognitive forstyrrelser ved skizofreni
Overlæge, ph.d. Merete Nordentoft: Velkomst
Cognitive dysfunction in schizophrenia: Current research status.
Professor, dr. med. Josef Parnas: Neuropsykologisk dysfunktion
under prodromalfasen. Afdelingslæge Peter Handest: Fænotypiske
tegn på kognitiv forstyrrelse ved nydebuteret skizofreni.
Afdelingslæge Torben Mackeprang : Kognitiv forstyrrelse og
dopaminerg dysfunktion ved skizofreni
Psykolog Birgitte Fagerlund: Neuropsykologisk testning af børn og
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voksne med debuterende skizofreni.
Ordstyrer: Overlæge, dr. med. Per Jørgensen.
Møde nr. 579, 25.09.2000
Sted: Århus
Emne: Tilgængelighed til psykiatrisk undersøgelse og behandling af
mennesker med ikke-psykotiske tilstande
Speciallæge E.Howy: Præsentation af udvalgets anbefalinger
Speciallæge K. Gormsen: Speciallægepraksis
Overlæge P. Rubin: Psykoterapeutisk afsnit
Overlæge N. Kleist: Psykiaterens uddannelse
Overlæge I. Godtfredsen: Børne- og ungdomspsykiatri
Diskussanter: Overlæge Kristen Kistrup og alment praktiserende
læge Hans Kallerup, Dansk Selskab for Almen Medicin
Møde nr. 580, 23.10.2000
Sted: København
Emne: The future of psychiatry
Professor Allan Tasman, University of Lousville School Medicine
(Aflyst pga sygdom)
Møde nr. 581, 06.11.2000
Sted: København
Emne: Dansk Psykiatrisk Selskabs retningslinier vedrørende brug af
antidepressiva
Overlæge dr. med. Annette Gjerris: Rapportens indhold og de
tilgrundliggende principper for vores anbefalinger
Professor Per Kragh-Sørensen: Hvad betyder præparaternes
forskellige virknings-mekanismer og farmakokinetik for den
antidepressive effekt
Professor Per Vestergaard: De rigtige behandlingsstrategier ved
depression
Professor Raben Rosenberg: Når antidepressiva anvendes til andet
end depression

1.3. DPS'S STRUKTUR
Selskabet er et videnskabeligt selskab for både psykiatere og børneog ungdoms-psykiatere. Selskabet består derfor af to sektioner, der
har én fælles bestyrelse. En stor del af selskabets yngre medlemmer
er sluttet sammen i Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets
øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i
februar eller marts. På generalforsamlingen vælges formanden for
bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte en række stående udvalg
indenfor de områder, der er selskabets særlige arbejdsområde,
nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere
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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). Interessegrupperne kan
organisere sig med vedtægter, der er godkendt af Dansk Psykiatrisk
Selskab.

1.4. B ESTYRELSEN
Der har været afholdt bestyrelsesmøder: 10/1, 7/2, 3/3, 7/4, 8/5,
15/6, 17/8, 25/9, 6/11 og 11/12.
Bestyrelsen pr. 1.1.2001
Formand
Merete Nordentoft

valgt 2000

Voksenpsykiatrisk sektion
Søren Bredkjær (næstformand) valgt 2000
Annelise Borup (kasserer)
valgt 1999
Marianne Geoffroy (sekretær)
valgt 2000
Michael Andreasen
valgt 2000
Ole Mors
valgt 2000
Børne- og ungdomspsykiatrisk sektion
Jens Buchhave (næstformand) valgt 1999
Bent Kawa
valgt 2000
Anne-Rose Wang
valgt 2000

1.5. D ANSK PSYKIATRISK SELSKABS ARBEJDE
Prioriterede områder
Bestyrelsen havde på sit første møde efter valget ved
generalforsamlingen 2000 en diskussion af hvilke områder, der er
vigtige at prioritere. De områder, der blev identificeret var
rekruttering til specialet, rekruttering til forskning, forbedring af
mulighederne for efteruddannelse, styrkelse af selskabets virke og
afstigmatisering af psykisk sygdom. Som forudset ved denne
indledende drøftelse har det vist sig svært at fastholde denne
prioritering, når dagsordenspunkterne skyller ind over en
hårdtarbejdende og travl bestyrelse.
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Rekruttering til specialet
I forhold til rekruttering til specialet har bestyrelsen taget initiativ til
at opfordre lektorer og professorer til på universiteterne at afholde
orienteringsmøder om mulighederne for at skrive OSVAL-opgaver
(Obligatorisk valgfri selvstændig opgave) i psykiatri for derigennem
at vække interessen for psykiatri hos studenterne tidligt på studiet.
Øvrige uddannelsesinitiativer er også betydningsfulde m.h.t.
rekruttering og fastholdelse af interesserede og forhåbentligt
kommende psykiatere. Lægemanglen afbødes ikke de første par år,
så vi ligger i hård konkurrence med de øvrige specialer om de få
læger
der
er.
Det
har
den
positive
sidegevinst,
at
uddannelsessystemet gennemgås kritisk. For eksempel er det på
baggrund af lægemanglen og ønsket om at sikre effektive
uddannelsesforløb, at der er etableret et I-kursus på Fyn, og at vi
dermed nærmer os en situation, hvor læger i introduktionsstilling
kan tilbydes I-kursus nogenlunde samtidigt med deres ansættelse.

Besættelse af U-stillinger
Bestyrelsen har med det centrale bedømmelsesudvalg for besættelse
af U-stillinger drøftet om I-stilling skal være afsluttet på
ansøgningstidspunktet eller på ansættelsestidspunktet, og der er op
til 8 måneders forskel, så forskellen er reelt betydningsfuld.
Vurderingsudvalgets konklusion er at ansøgere, der ikke har
gennemført I-stilling på ansøgningstidspunktet kan komme i
betragtning – men de rykker prioriteringsmæssigt bagved ansøgere,
der er færdige med I-stilling på ansøgningstidspunktet. Lægemanglen har betydet, at problemstillingen i år ikke har været reel – da alle
egnede ansøgere har fået U-stilling – også selv om I-stilling ikke var
gennemført på ansøgningstidspunktet.
Rekruttering til forskning
Rekruttering til forskning er blevet tiltagende vanskelig. En kritisk
gennemgang af svensk psykiatrisk forskning viser, at selvom svensk
psykiatrisk forskning på nogle områder er helt i front, så er der
tiltagende problemer med at rekruttere yngre forskere, og det bliver i
tiltagende grad ikke-læger, der varetager den psykiatriske forskning.
Vi har ikke en rapport om forholdene i Danmark, men der er næppe
tvivl om, at vi har de samme problemer. Det er problematisk, hvis
forskningen i psykiatrien kun kommer til at spille en beskeden rolle.
Både hvad angår forskning i ætiologi, patogenese og behandling er
psykiatrisk forskning – ikke bare i Danmark - på et helt uacceptabelt
stade. Vi kender ikke ætiologien til de vigtigste psykiske sygdomme
og den behandling, der er etableret retter sig kun i ganske lille
omfang mod kendte patogenetiske forhold. Der er nok at tage fat på
for psykiatriens verdenssamfund – og Danmarks bidrag er
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væsentligt, men kunne sagtens være større.
Møde med Amtsrådsforeningen
Bestyrelsen
har
holdt
møde
med
repræsentanter
for
Amtsrådsforeningen og har drøftet en række vigtige emner, således
opsøgende psykoseteams, behandling af ikke-psykotiske tilstande,
efteruddannelsesmuligheder og lokaler til efteruddannelse. Vores
synspunkter møder stor velvilje i Amtsrådsforeningen og der er
planlagt fremtidige halvårlige møder. Om der også kommer mere
konkrete resultater af mødeaktiviteten må tiden vise.
Kontinuerlig medicinsk efteruddannelse
Kontinuert medicinsk efteruddannelse (CME) er et af de spørgsmål,
som bestyrelsen har diskuteret med Amtsrådsforeningen, hvor
repræsentanterne for Amtsrådsforeningen gav udtryk for at man ikke
umiddelbart var tilbøjelig til at etablere et stort administrativt apparat
for at kontrollere lægers efteruddannelsesaktivitet. Spørgsmålet har
også været diskuteret i FAS og UEMS. Bestyrelsens opfattelse er, at
registrering af CME kan være et redskab til at sikre en større
arbejdsgiverinvolvering
i
etablering
og
støtte
til
efteruddannelsestilbud. I forlængelse af speciallægekommisionens
arbejde kan man håbe, at der for hele det medicinske fagområde vil
være initiativer, der peger i den retning. Som det er nu, er det
medicinindustrien, der finansierer og planlægger en stor del af
lægers efteruddannelse. På trods af at industrien finansierer og
etablere mange gode tilbud, så er det utilfredsstillende, at en så
væsentlig aktivitet ikke styres af det videnskabelige selskab,
universiteterne, sygehusejerne og andre uafhængige eller offentlige
instanser.
Mental Health Day
WHO har taget initiativ til at den 7. april er Mental Health Day – og
selskabet har fulgt initiativet op med opfordringer til at man lokalt
arrangerer
åbent
hus
på
psykiatrisk
afdeling
eller
i
distriktspsykiatriske centre. Dansk Psykiatrisk Selskab har i dette
arbejde samarbejdet med PsykiatriFonden, som gør et stort arbejde
for afstigmatisering af psykisk sygdom.
Nordisk Psykiaterkongres 2000
Nordisk Psykiaterkongres år 2000 blev afholdt i København i august.
Kongressen var fagligt, organisatorisk, socialt og økonomisk en stor
succes. Både den lokale organisationskomite, den videnskabelige
komite og komiteen for de sociale arrangementer havde gjort et stort
stykke arbejde, som sikrede det fine resultat. Fagligt set imponerede
de danske bidrag på kongressen. Der blev demonstreret stor bredde
og højt fagligt niveau i de indlæg, der blev holdt af en lang række
danske psykiatere. Vi venter stadig på det endelige resultat
vedrørende overskuddet, men der bliver formentligt et ganske pænt
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overskud, der kan anvendes til at etablere en rejse og
uddannelsesfond for læger i psykiatrien.
Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite har stået bag kongressen i
København. Komiteens vigtigste opgaver har ellers været håndtering
af situationen omkring forlagsskifte i Nordic Journal of Psychiatry.
Forlagsskiftet førte til, at der udkrystalliserede sig et overskud, som
vil blive fordelt mellem medlemslandene. Også disse midler kan
indgå i en rejse og uddannelsesfond.
Større årsmøde i 2002
Psykiaterkongressen har givet bestyrelsen mod på at binde an med
at etablere et større årsmøde. Vi har derfor besluttet at årsmødet i år
2002 skal vare længere og rekruttere bredere og ikke være dyrere. Vi
har overvejet hvorledes en sponsorering fra industrien kan etableres,
uden at det går ud over det faglige indhold og vores opfattelse af at
være herrer i eget hus.
Hjemmeside
Selskabet har i et par år arbejdet på at få etableret en hjemmeside.
Det er nu lykkedes. Vi har valgt en omfattende model, som gerne
skulle blive et vigtigt arbejdsredskab for medlemmerne fremover. For
eksempel kan man på hjemmesiden let finde oversigten over
godkendte vejledere i psykoterapi, man kan hente de skemaer, man
skal bruge vedrørende registrering af psykoterapeutiske forløb,
dagsordenen for kommende medlemsmøder vil ligge der, man
behøver ikke længere lede efter klaringsrapporten vedrørende brug af
antipsykotika og andre klaringsrapporter, årsberetninger for de
sidste 5 år kan man let slå op i osv. Hvis der nogensinde er noget,
der er blevet væk for én, så skal man ikke fortvivle, men først slå op
på DPS’ hjemmeside: WWW.DPSnet.dk og se, om det ikke er at
finde der.
Behandling af psykiske lidelser af ikke-psykotisk natur
Året har budt på en stor diskussion både i selskabet og i
offentligheden om behandling af mennesker med psykiske lidelser af
ikke-psykotisk karakter. Et ad hoq-udvalg har arbejdet på en
redegørelse om problemet, og denne redegørelse kan forhåbentligt
vedtages og udsendes i løbet af de første måneder af det nye år. Der
er ingen tvivl om, at vi har ret i, at der er en stor gruppe mennesker
med lidelser af ikke-psykotisk karakter, og at det antalsmæssigt
formentligt drejer sig om flere hundrede tusinde, hvor af en del –
men kun en del behandles i andre – ikke alle lige hensigtsmæssige –
regier.
Både
i
Folketinget,
i
Amtsrådsforeningen,
i
Sundhedsstyrelsen og i pressen har der været stor interesse for vort
arbejde på dette område, og det vil forhåbentligt efterhånden føre til,
at der etableres flere kvalificerede behandlingstilbud.
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God socialpsykiatrisk behandling
Udvalget vedrørende socialpsykiatriske behandlingsmetoder i
psykiatri har færdiggjort deres arbejde med redegørelsen for god
socialpsykiatrisk standard for behandling af unge og voksne med
skizofreni. Rapporten bliver trykt som en klaringsrapport i Ugeskrift
for Læger.
Nationalt Indikatorprojekt vedrørende skizofreni
Rapporten
vedrørende
god
socialpsykiatrisk
standard
i
skizofrenibehandlingen indgår sammen med Sundhedsstyrelsens
målsætninger
for
kvalitet
i
voksen,
børneungdoms- og
distriktspsykiatri i arbejdet i det nationale indikatorprojekt
vedrørende skizofreni. Indikatorprojektet omfatter 6 medicinske
sygdomme og tilstande, hvoraf de fleste har mere akut karakter end
skizofrenibehandlingen. Det er således en epidemiologisk udfordring
at finde frem til, hvorledes der kan identificeres indikatorer for
kvaliteten i skizofrenibehandlingen, og der er nedsat en såkaldt
indikatorgruppe, der i det nationale indikatorprojekts regi har til
opgave at beslutte hvilke indikatorer, der skal undersøges.
Opsøgende psykoseteams
Opsøgende psykoseteams har været diskuteret på et medlemsmøde
og på en lang række offentlige møder i forskellige regier i løbet af
året. I Amtsrådsforeningen og H:S er man positiv overfor ideen og vil
gennemføre en afprøvning af denne måde at arbejde på. I den
megen debat, der har været omkring konceptet har det vist sig, at
psykiaterne indbyrdes har ret forskellige vurderinger, blandt andet
m.h.t. om konceptet vil føre til mere eller mindre umyndiggørelse af
de svært psykisk syge. Der er dog ikke tvivl om, at mange dårligt
fungerende psykisk syge vil profitere af den tættere støtte og
omsorg og den tættere monitorerede behandling, der ligger i
modellen.
Børneungdomspsykiatrisk Selskab
Børneungdomspsykiatrisk sektion har valgt at udskille sig fra Dansk
Psykiatrisk Selskab og stifte et selvstændigt selskab. Det er en
proces, der har været undervejs i en del år, men nu vover
børneungdomspsykiaterne altså at tage skridtet. Der vil fortsat være
et
tæt
samarbejde
mellem
voksenpsykiatere
og
børneungdomspsykiatere både omkring DPS-nyt, hjemmeside og i
en række udvalg. Mange problemstillinger er fælles for de to
specialer, men der er også en række områder, hvor de
arbejdsopgaver man ønsker at tage op er ret forskellige. Vi ønsker
børneungdomspsykiaterne held og lykke med arbejdet i det nye
børneungdomspsykiatriske selskab.
Tak til bestyrelse, udvalg og medlemmer
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Jeg vil gerne takke bestyrelsen for dens store arbejde og
engagement. Bestyrelsen har som det fremgår af ovenstående
afholdt 10 arbejdsintensive møder og bestyrelsesmedlemmerne har
ydet en stor og kvalificeret indsats. De mange medlemmer, der i
stående udvalg, ad hoq udvalg, interessegrupper og som
enkeltpersoner har ydet en arbejdsindsats vil jeg også gerne takke.
Selskabets arbejde er mangesidet. Vi skal både arbejde på indre og
ydre linier. Strømline vores uddannelsesforløb, kvalitetssikre vores
arbejde,
styrke
forskningen,
foreslå
og
promovere
nye
arbejdsmetoder, indvinde nyt land og promovere faget overfor
kolleger og i offentligheden. Der er brug for mange engagerede
medlemmer til at varetage de mange forskelligartede opgaver, og vi
er i den priviligerede situation, at der er mange, der gerne vil påtage
sig arbejdsopgaver.

2. BERETNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION FOR
ÅRET 2000
Skal børne- og ungdomspsykiatri etablere deres eget videnskabelige selskab ?
I forlængelse af ad hoc udvalgets rapport fra 1999 vedr. fordele og ulemper ved, at børneog ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri er i ét videnskabeligt selskab, blev der i januar
måned afholdt sektionsmøde i Århus.
Efterfølgende blev rapporten diskuteret på DPS’s generalforsamling i marts og senere på
foråret udsendt til alle DPS’s medlemmer.
I august måned blev der herefter afholdt urafstemning blandt alle Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sektions medlemmer. Der blev udsendt 127 stemmesedler, og afgivet i alt 93
stemmer. Heraf stemte 68 ja, 23 nej og 2 var blanke.
Alt i alt var der en stemmeprocent på 73,2, og af alle stemmeberettigede stemte 53,5% ja
og af alle afgivne stemmer stemte 73,1% ja.
På baggrund af denne urafstemnings klare tal er der i bestyrelsen for DPS arbejdet videre
med de forslag til generalforsamling 2001, som vedrører udmeldelse af Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Sektion af Dansk Psykiatrisk Selskab, og forslag til nye love for et
selvstændigt børne- og ungdomspsykiatrisk videnskabeligt selskab.
Samtidigt vil DPS’s bestyrelse på DPS’s generalforsamling fremsætte forslag til “bodeling”
af aktiver og passiver i DPS i forbindelse med etableringen af et nyt selvstændigt Børneog Ungdomspsykiatrisk Selskab, ligesom der er fremsendt opfordring til FYP, om at
udarbejde ændringer af deres vedtægter, således at yngre læger indenfor begge specialer
kan være repræsenteret i FYP.
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Det er fortsat ønsket fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sektion, at der også fremover vil
være et omfattende og godt samarbejde mellem de to fremtidige selvstændige selskabers
medlemmer både lokalt mellem afdelingerne, men også i selskabsregi i de forskellige
udvalg mellem de kommende to bestyrelser.
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BuPBase - landsdækkende database indenfor børne- og ungdomspsykiatri.
I år er arbejdet med etableringen af denne landsdækkende database blevet intensiveret,
dels ved at der fra Sundhedsministeriets Psykiatripulje er blevet givet tilskud til
etableringsbasen på ca. 1,4 mill. kr., dels ved at dette støttebeløb har muliggjort frikøb af
overlæge Torben Isager i ½ år,således at han er fuldtidsbeskæftiget i BuPBaseprojektet.
Der er planen, at der herefter skal være endnu et frikøb af en erfaren speciallæge med
interesse for og helst erfaring i database og EDB programmering i yderligere ½ år.
Samtidigt er det styregruppens håb, at Amtsrådsforeningen efter vedtagelsen af de nye
regler for landsdækkende databaser, herunder overgang fra den såkaldte “værtsskabsmodel” til den nye “abonnementsmodel”, meget hurtigt vil medvirke til at sikre en økonomi
for den fortsatte udvikling og fremtidige drift af denne nye database.
To professorer i børne- og ungdomspsykiatri.
Det var med stor glæde at vi i sektionen foråret 2000 fik vores 2. professor i børne- og
ungdomspsykiatri i forbindelse med professor dr.med Tove Årkrogs tiltrædelse ved
Københavns Universitet.
Ophør af overgangsordningen for børne- og voksenpsykiateres adgang til at
uddanne sig og opnå specialægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri.
Sundhedsstyrelsen besluttede, efter et møde med formanden for videreuddannelseudvalget og den børne- og ungdomspsykiatriske næstformand, i juni 200, at den
overgangsordning, der blev indført i forbindelse med etableringen af det børne- og
ungdomspsykiatriske speciale i 1995 skulle nedlægges med udgangen af år 2000.
Sundhedsstyrelsen fandt, at overgangsordningen, 5 år efter dens ikrafttrædelse, havde
opfyldt sit formål og derfor kunne nedlægges.
Jens Buchhave

3. MEDLEMSBREVET
Der er i 2000 udkommet i alt 9 numre af DPS-nyt.

4. UDVALG UNDER DPS
4.1. U DDANNELSESUDVALGENE
4.1.1.

I-KURSUSUDVALGENE
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4.1.1.1 V EST
Valgår
1997 Birgit Bennedsen
1995 Poul Videbech
Kurset 1999/2000, som startede i september, kunne i år optage 25 ansøgere ud af 31, 11
kvinder og 15 mænd.
19 deltagere er eller har lige været ansat i I-stillinger.
9 stiler mod speciallægeanerkendelse i børnepsykiatri.
Prisen for deltagelse er kr. 4.800,00.
Kurset omfatter 12 dage og et socialt arrangement om aftenen på første kursusdag.
Emnerne er:
Gruppeanalyse, Dynamisk personlighedsforståelse og klassifikation, Psykoterapi,
Spiseforstyrrelser, Psykopatologi, Psykoterapeutisk forskning, Tilsynspsykiatri, ECTbehandling, Medikamentel behandling af depressioner, Akut manibehandling, Psykologisk
test, Udviklingspsykologi i livslangt perspektiv, Akut psykiatri, Naturvidenskabelig
psykiatrisk forskning, Transkulturel psykiatri, Gerontopsykiatri, Børnepsykiatri,
Ungdomspsykiatri, Dynamisk skizofreniforståelse og tidlig intervention,
Skizofreni, Forebyggende behandling af maniodepressiv sygdom, Medikamentel
skizofrenibehandling, Kognitive behandlingsformer, Frihedsberøvelse og anden tvang
Retspsykiatri, Misbrug, Sorg og krise, Psykiateruddannelse, FYP, DPS, Ansøgningstek,
nik, DAMP/MBD

4.1.1.2. ØST
Kurset har været normeret til 26 pladser. På baggrund af massiv søgning og med et
ledsagende pres fra uddannelsesafdelingerne har der været et ekstraordinært optag af
kursister. I alt er der i 2000 optaget 43 kursister.
På baggrund af søgningen har der som en midlertidig foranstaltning været optaget
kursister i januar (34) og i august (9).
Alle kursister har været i I-stilling. De fleste kursister har fået bevilget tjenestefrihed og
kursusafgiften betalt af ansættelsesstedet, men der er fortsat et ikke ubetydeligt antal, der
helt eller delvist selv finansierer kurset.
Der har været et vist problem med kursisternes fremmøde, hvorfor kontrollen med
fremmødet er skærpet. I alt er der fra 1999-kurset 3 personer, der ikke har fået
kursusbevis.
I-kursus Øst har lidt under vanskelige lokaleforhold til undervisningen, der arbejdes på at
afhjælpe dette.

17
Kursusprisen har været på kr. 5.500. Denne pris forventes nedsat fra næste år, hvor
antallet af kursusdage reduceres til 14.
Kurset har været på i alt 15 kursusdage og har omhandlet følgende emner: Psykiateruddannelse, Psykopatologi og klassifikation. Børnepsykiatri. Personlighedsforstyrrelser.
Klinisk psykofarmakologi/farmakoterapi. Gerontopsykiatri. Psykoterapi belyst ud fra
forskellige referenserammer. Civilrets- og strafferetspsykiatri. Psyko- og miljøterapi ved
psykoser. Misbrug. Transkulturel psykiatri. Psykiatrisk forskning. Distriktspsykiatri.
Teoretisk undervisning i psykoterapi.
Boris Velander
formand

4.1.2.

Marianne Geoffroy
kursussekretær

VIDEREUDDANNELSESUDVALGET, VOKSENPSYKIATRI

Kommissorium
Videreuddannelsesudvalget er nedsat af DPS's Bestyrelse og har
følgende centrale uddannelsesopgaver:
Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for
både
den
teoretiske
og
den
kliniske
obligatoriske
speciallægeuddannelse i psykiatri.
Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det
teoretiske kursus (U-kursus) og udpeger delkursusledere. Endvidere
foretager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og
indhold med henblik på evt. justeringer og ændringer.
Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens
godkendelse af vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi.
Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle
retningslinier for speciallægeuddannelsen og vurderer også, hvorvidt
og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske
speciallægeuddannelse.
Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger
ved U-afdelingerne. Det påhviler udvalget at koordinere de kliniske
og teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og U-afdelingerne. I
den forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelse af kliniske
uddannelsesprogrammer for I- og U-afdelinger, hvis det ønskes.
Udvalgsmedlemmer
1995 Torben Lindskov Hansen.
1996 Tove Mathiesen (formand).
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1996 Anne Bille.
1997 Jette Rask Nielsen (hovedkursusleder).
1998 Sonja Rasmussen.
1999 Jens Ivar Larsen (sekretær).
2000 Else Marie Nielsen
Beretning for 2000
Udvalget har afholdt 10 møder i løbet af året. Endvidere er der
afholdt
møder
med
delkursuslederne,
I-kursuslederne og
uddannelsesansvarlige overlæger.
Udvalget har i det forløbne år som en af sine hovedopgaver haft
vejlederuddannelsen.
Udvalget har arrangeret og afholdt et 2 dages specialespecifikt
kursus for vejledere i psykiatri. Kurset var arrangeret i samarbejde
med Efteruddannelsesudvalget og Psykiatrien i Nordjyllands Amt.
Deltagerne
kom
fra
hele
landet
og
var
fortrinsvis
uddannelsesansvarlige overlæger. Evalueringerne var overvældende
gode, og det står klart at der er behov for flere specialespecifikke
kurser, hvilket det bliver op til de enkelte regioner at arbejde videre
på.
Revisionen af målbeskrivelsen afventer nu udspil med retningslinier
fra Sundhedsstyrelsen og nedsættelse af udvalg. De to
videreuddannelsesudvalg
vil
samarbejde
om
de
dele
af
målbeskrivelsen som med fordel kan koordineres for de to specialer.
Det reviderede U-kursus bliver fortsat pænt evalueret. Udvalget
arbejder på en tiltrængt revision af MC-opgaverne så de tilpasses det
faktiske indhold af U-kurserne.
Udvalget har som refereret i DPS-nyt forholdt sig til FYPs
forespørgsel vedrørende egnethed til specialet.
Udvalget påtænker i det kommende år at afholde et møde med
inspektorerne samt at arbejde videre med en vejledning for vurdering
af egnethed til specialet.
Tove Mathiesen.

4.1.3. V IDEREUDDANNELSESUDVALGET, BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
Kommissorium
Udvalget
udarbejder
og
ajourfører
målbeskrivelsen
for
speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget
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holder sig løbende orienteret om ændringer i de generelle
retningslinier for speciallægeuddannelsen, og vurderer hvorvidt
sådanne ændringer vil få indflydelse på den børne- og
ungdomspsykiatriske speciallægeuddannelse.
Udvalget holder regelmæssig kontakt med de uddannelsesansvarlige
overlæge ved alle afdelinger, der har enkeltstillingsklassificerede
introduktionsundervisnings- og/eller 1. reservelægestillinger. Det
påhviler udvalget at koordinere afdelingernes uddannelsesprogram
vedr. de klassificerede stillinger. I den forbindelse yder udvalget
vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvis
dette ønskes.
Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen for
Dansk Psykiatrisk Selskab vedr. repræsentant og yngre læger i
“Vurderings- og ansættelsesudvalget i børne- og ungdomspsykiatri”
vedr. besættelsen af undervisningsstillinger/blokstillinger.
Udvalget planlægger - sammen med kursuslederen - de emner, som
skal behandles i det teoretiske speciallægekursus. Udvalget
udarbejder målbeskrivelser for det samlede teoretiske kursus og for
de enkelte delkurser, ligesom udvalget udpeger kursus- og
delkursusleder(e)- Udvalget foretager løbende evaluering af kursets
form og indhold mhp. evt. ændringer.
Udvalget godkender grunduddannelsen i psykoterapi for læger i
børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelsen.
Udvalget skal sædvanligvis høres og give udtalelse vedr. spørgsmål
fra
Sundhedsstyrelsen
og
andre
instanser
angående
speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget
fungerer desuden som rådgiver for fx. specialets tilforordnede, de
uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere, Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri og andre ansvarlige
for speciallægeuddannelse i spørgsmål vedr. speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.
Medlemmer
Meta Jørgensen 1994, formand
Bent Kawa 1996
Jørgen Jakobsen 1996
Ann Mari Etting 1997
Torben Carlsen 1999
Anne Heurlin 1999, kursistrepræsentant
Beretning for 2000
Udvalget har i den forløbne periode afholdt 4 møder. Det har været
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vanskeligt at besætte ledige udvalgsposter, aktuelt er der således en
ledig plads i udvalget, ligesom et medlem af udvalget har fået
dispensation med hensyn til funktionstid.
Opfølgning og justering af til den teoretiske kursusrække har været
en af hovedopgaverne i det forløbne år og vil også i det kommende
år blive et centralt tema. Det teoretiske kursus er netop afsluttet og
evalueret med kursisterne og erfaringerne herfra vil blive
medinddraget ved planlægningen af den kommende kursusrække.
Herudover har videreuddannelsesudvalget fået Sundhedsstyrelsens
accept af en revision af speciallægekurset, således at der som noget
nyt i den kommende kursusrække skal etableres et kursus om
psykopatologi på 3 dage. Herudover planlægges udvidelse af
psykofarmakologikurset med en dag og af neuropsykiatrikurset
ligeledes med en dag, specifikt vedr. psykiatriske tilstande i
forbindelse med oligofreni.
4 delkursusledere, som har ydet en mangeårig indsats i
speciallægeuddannelsen, har meddelt, at de ønsker at ophøre og
udvalget er i færd med at finde nye delkursusledere.
Næste kursusrække påbegyndes september 2001. Udvalget
planlægger i den forbindelse møde med delkursuslederne.
Der
har
i
det
forløbne
år,
i
samarbejde
med
videreuddannelsesudvalget for psykiatri været afholdt et møde med
I-kursuslederne. På mødet drøftedes, udover koordinering af
kursusrækkerne vedr. indhold og tidspunkter for kursus, også
kapaciteten på I-kurserne pga. ventetid. Der er efterfølgende
etableret et I-kursus i Odense. Videreuddannelsesudvalget opfordrer
uddannelsesafdelingerne til at koble I-kursus til I-stillingerne og til at
betale for kursusdeltagelse og yde tjenestefrihed med løn.
Godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi er et af udvalgets
faste opgaver. Der fremsendes fortsat få anmodninger om
godkendelse, hvilket afspejlet, at der fortsat er en række problemer.
Problemerne består dels i at få det tilstrækkelige antal individuelle
terapier og supervision herpå, idet antallet af godkendte vejledere i
specialet er for lille, dels har enkelte kursister haft problemer med at
dokumentere den teoretiske del af grunduddannelsen, bla. på grund
af utilstrækkelig information.
Den 31.12.2000 ophører overgangsordningen for børne- og
voksenpsykiateres adgang til at uddanne sig og opnå
speciallægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri, som blev
indført ved i forbindelse med etableringen af børne- og
ungdomspsykiatri i 1995. Der har været en række forespørgsler fra
læger, som ønsker at benytte sig overgangsordningen, de vil blive
tilmeldt de relevant teoretiske kurser i forbindelse med den
kommende kursusrække.
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Der
er
fortsat
ingen
inspektorer
i
børnepsykiatri.
I
speciallægekommissionens betænkning “Fremtidens Speciallæge”
anbefalede kommissionen at inspektor-ordningen skulle videreføres
og følgegruppen for inspektorordningen er i gang med at revidere
inspektorordningen, men har samtidig meddelt, at ordningen pr.
01.01.2000 forventes at blive obligatorisk, men med en
overgangsfase. Vedtages dette forslag, skal specialet udpege et
passende inspektorer.
Speciallægekommissionen lægger endvidere op til en revision af
målbeskrivelser, uddannelssprogrammer og etablering af logbøger.
Videreuddannelsesudvalget afventer, at en arbejdsgruppe under
specialistnævnet, som skal se på paradigmet for målbeskrivelse og
logbøger afslutter sig arbejde, men har påbegyndt revision af
målbeskrivelsen, dels ved at indhente uddannelssprogrammer for
alle
uddannelsesstillingsniveauer
fra
samtlige
uddannelsesafdelinger, dels ved en begyndende drøftelse af
målbeskrivelsen.
Meta Jørgensen
4.1.4.

EFTERUDDANNELSESUDVALGET

Kommissorium
DPS’s efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er fortrinsvis DPS-medlemmer. Andre
faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter.
Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske
færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets
udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddannelseskurser, gerne
med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan f.eks. anmode en eller
flere interessegrupper om at afholde kurser.
Udvalget vil løbende føre kursuskalender i DPS Medlemsbrev over planlagte kurser i
DPS’s regi samt kurser af interessegrupperne.
Udvalgets medlemmer:
1997 Karsten Haderup Kristensen ( formand )
1998 Henrik Lublin
1998 Michael Andreassen
1999 Eva Jensen
1999 Anne Marie Christensen
2000 Anette Kier
2000 Elisabeth Thorgaard
Beretning for 2000
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Året har været præget af kursusaktivitet og planlægning. Der har været afholdt et velbesøgt
og positivt evalueret kursus om Rating Scales med Henrik Lublin som kursusleder.
Efteruddannelsesudvalget har bidraget med råd til et Vejlederkursus primært arrangeret af
videreuddannelsesudvalget. Et planlagt kursus om spiseforstyrrelser blev udsat til næste
år, da der her i efteråret var kongres om spiseforstyrrelser i København.
Lægeforeningen har i år ikke afsat midler til de lægevidenskabelige selskabers
efteruddannelsesaktiviteter, og det har derfor været nødvendigt, at afsøge andre
muligheder for sponsorering, da kursusprisen for et to-dages internatkursus gerne skal
holdes på et niveau under 3000 kr.
Udvalget har holdt 4 møder i løbet af 2000.
Kommende kurser:
Psykofarmakologi ( Kursusleder Henrik Lublin/Elisabeth Thorgaard)
Spiseforstyrrelser ( Kursusleder Eva Jensen )
Tilknytningsforstyrrelser ( Kursusleder Anne Marie Christensen )
Alle kurser vil blive annonceret i god tid i DPS Medlemsbrev og Ugeskrift for Læger.
Karsten Haderup

4.2. B EHANDLINGSUDVALGENE
4.2.1. U DVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER
Kommissorium
Psykoterapiudvalgets overordnede formål er at fremme udbredelse af psykoterapi i
behandlingen af psykiatriske patienter samt fremme interesse, forståelse og viden om
psykoterapi og psykoterapiuddannelse blandt Dansk Psykiatrisk Selskabs medlemmer
Psykoterapiudvalget skal med udgangspunkt i den nu vedtagne “Betænkning om
uddannelse i psykoterapi”, januar 2000, rådgive bestyrelsen ved implementeringen heraf.
Hertil hører varetagelse af evaluering og godkendelse af uddannelsestilbud og
uddannelsesforløb, godkendelse af vejledere/specialiserede psykoterapeuter og
supervisorer samt udfærdigelse af kriterier for udpegning af supervisorer i den
overgangsperiode, som implementeringen nødvendiggør
Psykoteapiudvalget skal i samarbejde med Videreuddannelsesudvalget følge og beskrive
udviklingen for grunduddannelsen i psykoterapi som led i speciallægeuddannelsen i
psykiatri og børne-ungdomspsykiatri
Psykoterapiudvalget skal holde sig internationalt orienteret inden for området
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Psykoterapiudvalget skal planlægge og koordinere andre uddannelsesprojekter inden for
børne-ungdomspsykiatrisk psykoterapi
Beretning for 2000
Arbejdet med Betænkningen er færdiggjort, den er trykt og udsendt til DPS’ medlemmer.
Udvalget har løbende arbejdet med godkendelse af vejledere/specialiserede
psykoterapeuter og har indkaldt ansøgninger om godkendelse af supervisoruddannelsen,
som er vedtaget med den nye betænkning. Udvalget er i gang med at etablere en
overgangsordning for supervisorer og har i den sammenhæng ophobet en del ansøgninger
om supervisorgodkendelse. På DPS-bestyrelsens initiativ er udvalget blevet udvidet,
således at udvalget består af 8 medlemmer, heraf 3 børnepsykiatriske og 5
voksenpsykiatriske. Det har taget lidt tid for udvalget at få sig suppleret og etableret, men
vi har dog fortsat forsøgt at opretholde månedlige møder.
Medlemmer:
1995 Jan Uwe Klahn
1996 Anne-Mette Bruun Svendsen (sekretær)
1996 Hanne Westermann Søgaard
1998 Birgitte Bjerg Bendsen
1998 Matilde Lajer (formand)
2000 Torben Heinskou
2000 Magnus Petersen
2000 Christian Frøkjær Thomsen

4.2.2. UDVALGET FOR SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSMETODER
Medlemmer:
Karin Garde 1995
Helle Aggernæs 1995
Else Bonde 1995
Inge Eldrup 1995
Merete Nordentoft (formand) 1995
Anders Kelstrup 1997
Udvalget har i år 2000 færdiggjort Dansk Psykiatrisk Selskabs ”Vejledende retningslinier
for god standard i socialpsykiatrisk behandling af skizofreni. Retningslinierne er godkendt
af bestyrelsen og fremsendt til Ugeskrift for Læger med henblik på trykning som
klaringsrapport.
Retningslinierne omfatter både det voksenpsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske
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område.
Merete Nordentoft

4.2.3. U DVALGET FOR BIOLOGISKE BEHANDLINGSMETODER
Kommissorium
? Udvalget fungerer som selskabets ekspertgruppe i spørgsmål
vedr. biologiske psykiatriske behandlingsmetoder.
? Udvalget udarbejder betænkninger, rapporter og guidelines
efter behov.
? Udvalget fungerer som rådgiver for Videreuddannelsesudvalget
og Efteruddannelsesudvalget i uddannelsesspørgsmål
Mødeaktiviteter
Repræsentanter for Udvalget for biologiske behandlingsmetoder
har deltaget i fællesmøde med repræsentanter fra Videre- og
Efteruddannelsesudvalgene samt selskabets formand, Merete
Nordentoft, i januar mhp. forslag til forbedret uddannelse i
psykofarmakologi. Mødet har styrket samarbejdet mellem
Udvalget for biologiske behandlingsmetoder og
Efteruddannelsesudvalget. Udvalget for biologiske
behandlingsmetoder har efterfølgende diskuteret forskellige
strategier for forbedret efteruddannelse i psykofarmakologi ud fra
materiale indhentet fra bl.a. England, USA og de øvrige
skandinaviske lande.
Ad hoc-arbejdsgruppen for udarbejdelse af vejledende retningslinier
for behandling med antidepressiva bestående af Annette Gjerris
(formand), Raben Rosenberg, Per Kragh-Sørensen, Per Hove
Thomsen og Per Vestergård har holdt møde og aftalt en
arbejdsfordeling. Gruppen har endvidere været vært ved et
videnskabeligt aftenmøde i november 2000, hvor principperne for
behandling med antidepressiva blev diskuteret. Færdiggørelsen af
DPS’ retningslinier har afventet Sundhedsstyrelsens vejledende
retningslinier for behandling med antidepressiva og antipsykotika,
der forventes udsendt december 2000. Det skal anføres, at der er et
personsammenfald imellem ovennævnte ad hoc-arbejdsgruppe og
den arbejdsgruppe, der har udarbejdet Sundhedsstyrelsens
retningslinier, idet såvel Annette Gjerris som Per Hove Thomsen, Per
Kragh-Sørensen og undertegnede indgår i sidstnævnte. Den
primære
målgruppe
for
Sundhedsstyrelsens
vejledende
retningslinier vil være praktiserende læger, hvorimod DPS’
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vejledende
retningslinier primært henvender sig psykiatere.
Retningslinierne forventes færdiggjort i løbet af foråret 2001.
Endelig har udvalget været konsulteret i diverse enkeltsager.
Udvalgsmedlemmer
Birte Glenthøj (formand)
Annette Gjerris
Rasmus Licht
Per Vestergård
Per Glue
Ole Sylvester Jørgensen
Birte Glenthøj

4.3. D IAGNOSEUDVALGET
Kommissorium
Diagnoseudvalget skal fungere som rådgivende organ for Dansk Psykiatrisk Selskab i
spørgsmål vedrørende sygdomsklassifikation og -registrering. Udvalget bistår selskabet
med faglig og teknisk rådgivning ved indførelse af nye diagnosesystemer. Udvalget skal
løbende holde sig orienteret om aktuelle klassifikationsproblemer, og kan i samarbejde
med selskabets bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser
med mere vedrørende disse emner.
ICD-10 diagnostikken har nu været anvendt i 6 år, men anvendelsen, især kodnings- og
registreringsreglerne, volder endnu problemer, specielt er misbrug, selvmordsforsøg og
somatiske lidelser underrapporteret. På grund af det tiltagende ecstasymisbrug har
Sundhedsstyrelsen ønsket at åbne mulighed for at registrere abstinenstilstand efter brug af
ecstasy, som nu har fået kodningsmuligheden F15.3. Der foreligger intet nyt fra Geneve
vedrørende det påbegyndte revisionsarbejde. Der har ikke i årets løb været anledning til
indkaldelse til møde i udvalget.
Udvalgsmedlemmer
1995 Overlæge Sigurd Benjaminsen
1989 Overlæge Aksel Bertelsen (formand)
1989 Overlæge Ole Mors
1989 Overlæge Anne Mette Skovgård
Overlægen ved Det Psykiatriske Centralregister Povl Munk-Jørgensen og danske
repræsentanter ved internationale organisationer, der beskæftiger sig klassifikationsgrupperinger (WHO, WPA og lignende) er permanente konsulenter for udvalget.
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Aksel Bertelsen

4.4. F ORSKNINGSUDVALGET
Kommissorium
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål.
Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle
psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege
forskningsområder, der kræver nøje belysning.
Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske
repræsentation i S.S.V.F.
Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om psykiatrisk
forskning og forskningsplanlægning.
Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og
forskningsudvikling over for medlemmerne.
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af
psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.
Ændringer i udvalgets sammensætning
Der er i 1999/2000 ikke sket ændringer i udvalgets sammensætning.
Møder
Forskningsudvalget har i perioden 01.01.-31.10.2000 afholdt 4 ordinære udvalgsmøder.
Udvalget har især diskuteret i hvor høj grad, der skulle afholdes forskerkurser og møder,
dels indholdet af disse. Som i tidligere år var der planlagt et forskerforum til afholdelse i
marts 1999. Emnet for mødet var psykiatrien og rekruttering. Et emne som både udvalget,
og andre som vi havde drøftet det med, fandt af stor interesse og betydning. Til trods for
dette var tilmeldingen så ringe, at mødet måtte aflyses. Vi har nøje overvejet, hvad vi kan
gøre for at imødegå noget tilsvarende i fremtiden. Vi har således i årets løb opdateret
kontaktnetværket og håber, at det i høj grad vil være med til at give en kortere og mere
direkte informationsvej.
I samarbejde med Efteruddannelsesudvalget blev der gennemført et kursus i ratingscales.
Det fandt sted på Kongebrogården i Middelbart den 20.-21.01.2000. Der var god
tilmelding, og kurset blev særdeles godt evalueret.
I forbindelse med DPS’ årsmøde i marts 2000 blev de fleste af årets akademiske
afhandlinger præsenteret, igen med stor succes. Forskningsudvalget vil fortsætte denne
aktivitet ved de kommende årsmøder.
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Kursus i basal forskningsmetodologi er igen blevet sat på programmet til afholdelse i
november 2000/januar 2001. Der er tilmeldt 23 deltagere fra hele landet.
I samarbejde med Efteruddannelsesudvalget er der desuden planlagt et kursus i PANSS.
Det vil sandsynligvis finde sted i andet halvår 2001.
Alle der har deltaget i planlægning og udførsel af ovennævnte kurser takkes hermed.
Andre aktiviteter
Udvalget har som nævnt i det forløbne år revideret oversigten over aktivt forskende læger
og forsknings-ansvarlige overlæger på såvel voksen- som børne- og ungdomspsykiatriske
afdelinger. Der er god og bred tilslutning.
Forskningsudvalget har efter grundige overvejelser besluttet at nedlægge forskningscertifikatet. Dette skyldes langt overvejende den manglende interesse, der har været vist
denne kvalificeringsmulighed. Efter meddelelsen i DPS-Nyt har der dog været enkelte
forespørgsler hertil. Vi har tilkendegivet, at psykiatere, der er på vej til at kvalificere sig til et
forskningscertifikat, naturligvis også vil få udstedt et, hvis de findes kvalificerede.
Akademiske grader
I perioden 1. januar til 30.september 2000 har følgende erhvervet:
Ph.D.-graden:
Lars P. Aakerlund, Troels Gram Bruun, Karen M. Hjerl, Henrik Day Poulsen, Ulla Agerskov
Andersen.
Dr.med.-graden:
Jakob Ulrichsen, Bent Rosenbaum, Inge Lynge.
De ønskes hermed alle tillykke.
Forskningsudvalgets medlemmer
Voksenpsykiatri:
1998 Henrik Lublin (formand).
1998 Ole Mors.
1999 Shashi Jha
1999 Kristian Rokkedal
Børne- og Ungdomspsykiatri:
1992 Niels Bilenberg
1999 Jesper Pedersen
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Henrik Lublin

4.5. K VALITETSUDVIKLINGSUDVALGET
Medlemmer
Anne Lindhardt (formand 1992)
Jesper Dybro (1992)
Torben Isager (1992)
Jørn Elley ( 1998)
Sus Foldager (1998)
Kresten Kistrup (1998)
Kommissorium
”Kvalitetsudvalget skal gennem publikationer i medlemsbrevet, ved afholdelse af
selskabsmøder samt ved individuel kontakt med DPS medlemmer sikre, at interessen for
kvalitetsudvikling vedligeholdes og stadig er i fokus. Dette sker bl.a. ved at udvalget
løbende holder medlemmerne informeret om udviklingen nationalt og internationalt,
herunder informere om publikationer omhandlende referenceprogrammer og lignende.
Udvalget fungerer som koordinerende og vejledende organ i relation til udarbejdelse af
referenceprogrammer, i forhold til enkelte udvalg eller hvis relevant flere udvalg. Hvor det
ønskes kan udvalget have koordinerende og vejledende funktion i forbindelse med
oprettelse af veldefineret kvalitetsprojekter, også selv om disse ikke udføres i selskabets
navn. Det kan f.eks. dreje sig om oprettelsen af større databaser.”
Udvalget har i det forløbne år afholdt 3 møder.
Medlemmer af udvalget har bl.a. holdt oplæg ved DPS’s årsmøde 2000.. Udvalget har
afholdt et symposium ved den Nordiske Psykiaterkongres og endelig har medlemmer af
udvalget (KK og AL) holdt henholdsvis plenumforedrag og workshop ved Amtsrådsforeningens og Sundhedsministeriets fælles konference om distriktspsykiatri i oktober
2000.
Udvalget blev nedsat i 1992. På det tidspunkt var kvalitetsinitiativer, såvel inden for
psykiatrien som inden for sundhedsvæsenet generelt under opbygning. Udviklingen gik
langsomt og var i nogle år præget af enkeltstående mindre projekter, men der manglede
større overordnede og derfor også mere ressourcekrævende indsatser. Udvalget har set
det som sin opgave i henhold til kommissoriet at præcisere og begrebsafgrænse
kvalitetsudvikling (eksempelvis gennem håndbog for kvalitetsudvikling fra 1996). Endvidere
har udvalget samlet og formidlet viden om forskellige kvalitetsinitiativer, såvel som
medlemmer af udvalget har optrådt ved en række forskellige symposier og foredrag med
såvel generel som konkret formidling af viden om kvalitetsudvikling.
På nationalt plan har udviklingen vedrørende kvalitetsinitiativer taget afgørende spring
inden for de seneste år med større rapporter og med etablering af en række databaser.
Det Nationale Indikatorprojekt er et exempel. Herved er skabt en projektorganisation med
ressourcer til at konkretisere og igangsætte arbejdet med oprettelse af databaser, for
udvalgte problemområder. Psykiatrien deltager med udgangspunkt i skizofreni. I arbejdet
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indgår forslag fra projektet ”Database for klinisk kvalitet i skizofrenibehandlingen”.
Samtidig er arbejdet med en depressionsdatabase, som har været under forberedelse
adskillige år, blevet væsentlig stimuleret ved en bevilling fra Sundhedsministeriet. I regi af
Sønderjyllands Amt er udarbejdet forslag til en database vedrørende distriktspsykiatri
(Dipsy), der ligeledes synes godt på vej til en implementering. Endelig skal nævnes, at en
landsdækkende børne- og ungdomspsykiatrisk database er under udarbejdelse, ligeledes
med afsæt i en central ressourcetildeling. Akkreditering i hele H:S kan yderligere nævnes
som eksempel på et omfattende centralt initiativ, der indbefatter psykiatri på linie med de
øvrige H:S afdelinger.
Det er udvalgets opfattelse, at nødvendige centrale initiativer med ligeledes nødvendige
ressourcetildelinger nu omsider er i gang. På denne baggrund finder udvalget ikke
længere, at der er behov for et mere bredt overordnet kvalitetsudviklingsudvalg i regi af
Dansk Psykiatrisk Selskab. Derimod er det udvalgets opfattelse, at der kan være behov for
nedsættelse af arbejdsgrupper målrettet til løsning af afgrænsede opgaver i regi af
selskabet. Udvalget skal eksempelvis pege på behovet for at sikre en koordination og
erfaringsudveksling imellem de mange databaser, der nu er i gang. Samtidig finder
udvalget det væsentligt, at bestyrelsen sikrer en løbende fastholdelse af opmærksomhed
på og interesse for kvalitetsudviklingsinitiativer.
Udvalget har indstillet til bestyrelsen, at det i sin nuværende form og med nuværende
kommissorium nedlægges. Samtidig foreslås bestyrelsen at drøfte i hvilke regi
kvalitetsudvikling fremover bedst varetages og koordineres som et væsentligt
indsatsområde for medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab.
Anne Lindhardt

4.6. AD HOC UDVALG VEDR. K LINISK SEXOLOGIS FREMTIDIGE PLACERING I PSYKIATRI
Udvalget blev nedlagt i år 2000 efter at redegørelsen "Klinisk
sexologis fremtidige placering i psykiatrien" udkom januar 2000. Den
er udsendt til de administrerende overlæger på landets psykiatriske
afdelinger.
Ellids Kristensen

4.7. AD HOC UDVALGET VEDRØRENDE IKKE-PSYKOTISKE TILSTANDE
1: Kommissorium for ad hoc udvalg vedrørende psykiatrisk
behandling af unge og voksne med psykiske lidelser af ikkepsykotisk karakter.
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Udvalget er et ad hoc udvalg, der er nedsat af bestyrelsen.
Udvalget har til opgave inden for en tidsramme på højst et år at
aflevere
en
redegørelse,
der
belyser
hvilke
psykiatriske
behandlingstilbud, der bør eksistere for unge og voksne med
psykiske lidelser af ikke-psykotisk karakter. Der tænkes her på
misbrug,
angsttilstande,
depressionstilstande,
obsessive
compulsive tilstande, personlighedsforstyrrelser, spiseforstyrrelser,
krisetilstande, selvmordsadfærd, følger efter sexuelle overgreb mm.
Udvalget skal forholde sig til psykiaterens rolle i behandlingen og i
hvilket regi behandlingen kan foregå. Det er ikke udvalgets opgave at
komme med retningslinier for hvilke behandlingsmetoder, der skal
tages i anvendelse, med mindre dette indgår som en begrundelse
for det anbefalede regi.
Udvalget består af 5 medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab, heraf
skal mindst én være medlem af DPS’s bestyrelse. Udvalget kan
indkalde ad hoc medlemmer med viden om specielle emner og
udvalget kan samarbejde med behandlingsudvalgene vedrørende
psykoterapeutiske,
socialpsykiatriske
og
biologiske
behandlingsmetoder i psykiatri og med Kvalitetsudviklingsudvalget.
2: Udvalgsmedlemmer
Kirsten Gormsen, formand (1998), fuldtidspraktisende speciallæge,
Aalborg
Eskil Hohwy,sekretær(1998),deltidspraktiserende speciallæge med
konsulentfunktion,Horsens
Pia Rubin, (1998), administrerende overlæge KAS i Herlev,
Psykiatrisk afd, Ballerup
med erfaring fra psykoterapeutiske afdelinger i København.
Nikolaj Kleist, (1998), overlæge i Distriktpsykiatrisk Team, Psykiatrisk
Hospital i Århus
med erfaring fra arbejde i psykoterapeutisk afdeling/neuroseklinikken
i Risskov
Inge Gotfredsen, (1998), overlæge Børne-og Ungdomspsykiatrisk
Hospital i Århus
med erfaring og ansvar for visitering af det ambulante arbejde
Lægesekretær
Kirsten
Ebbesen,
Psykoterapeutisk
afdeling,
Psykiatrisk Hospital i Århus har ydet sekretærbistand.

3: Udvalgets arbejde
Udvalget har holdt 13 møder i perioden august 1999 - november
2000 .
Udvalget fremlagde sine anbefalinger til diskussion ved
generalforsamlingen marts 2000 .
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Udvalget fremsendte sin redegørelse til bestyrelsen juni 2000.
Udkast til redegørelsens anbefalinger blev offentliggjort i august
2000 i DPS-Nyt nr 6
Redegørelsen
blev
fremlagt
af
udvalgsmedlemmerne
på
selskabsmøde nr. 579 den 29.09.00 i Århus.
De fremkomne synspunkter er sammen med bestyrelsens
bemærkninger ved at blive indarbejdet i redegørelsen, som vil
foreligge for bestyrelsen primo 2001.
Kirsten Gormsen

4.8. AD HOC GRUPPEN VEDRØRENDE EVT. DELING AF DPS
UDVALGET ER NEDLAGT

4.9. A D HOC UDVALGET VEDRØRENDE REGISTRERING AF PSYKIATRISKE DATA I LANDSPATIENTREGISTRET
OG I D ET PSYKIATRISKE C ENTRALREGISTER
Rapport fra DPS’ Råd for Personidentificerbar Forskning ved Det Psykiatriske
Centralregister for perioden 01.11.1999-31.10.2000
I perioden 01.11.1999-31.10.2000 har Dansk Psykiatrisk Selskabs Råd for Personidentificerbar Forskning ved Det Psykiatriske Centralregister behandlet i alt 7 sager.
De registeransvarlige myndigheder for videregivelse af data til brug for personidentificerbar forskning har fået forelagt de nævnte 7 sager med anmodning om dataudtræk og
har pr. 31.10.2000 givet tilladelse til alle 7 ansøgninger.
Rådets medlemmer: Professor, overlæge, dr.med. Povl Munk-Jørgensen, cheflæge,
lic.med. Marianne Kastrup, overlæge Søren Nielsen.
Suppleanter: Overlæge Joachim Knop og klinikchef Anne Lindhardt.

4.10. Ad Hoc udvalget vedrørende Sundhedsstyrelsens Klassifikation af personale
i Sundhedssektoren (SKS-registrering)
Medlemmer
Povl Munk-Jørgensen
Annette Gjerris
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Kjeld Reinert
Torben Isager
Per Vendsborg
Merete Nordentoft (formand)
Udvalget er nedsat i marts 2000 og har fået til opgave at udarbejde Dansk Psykiatrisk
Selskabs bud på hvorledes behandling og pleje i psykiatrien skal klassificeres og
registreres. Udvalget har som udgangspunkt for sit arbejde haft: ”Behandlings- og
plejeklassifikation og Sundhedsstyrelsens klassifikation af personale i sundhedssektoren
”(Munksgaard 1999)
Udvalget har holdt tre møder, hvoraf repræsentanter fra Sundhedsstyrelsen har været
inviteret til det ene. Udvalget har nu udarbejdet det første udkast til klassifikation og dette
udkast er udsendt til kommentarer i de tre behandlingsudvalg (det biologiske, det
psykoterapeutiske og det socialpsykiatriske).
Udvalget har ønsket at gøre registreringen af ydelser så enkel og let gennemførlig som
muligt.
Merete Nordentoft

5. FONDE, BESTYRELSER M.V. MED REPRÆSENTATION FRA DPS
5.1. P SYKIATRISK FORSKNINGSFOND AF 1967
Psykiatrisk Forskningsfond af 1967 har uddelt i alt 50.000 kr.: 4.900
kr. til klinisk assistent Johan Øhlenschlæger, 8.400 kr. til Dorte
Rohde Stærk, 18.350 kr. til Christian Simonsen og 18.350 kr. til
Anne Thorup Ventegodt.
Fondens bestyrelse består af professor dr med Raben Rosenberg,
professor dr med Per Hove Thomsen og overlæge ph.d. Merete
Nordentoft (formand).
Merete Nordentoft
5.2. E RIK STRÖMGREN-FONDEN
5.3. OLE RAFAELSENS FOND
Fonden stiftedes i 1989 med følgende formål: “At fremme forskning vedr. udbredelse af
kendskab til det biologiske grundlag for sindslidelser og deres behandling”.
Til opfyldelse af fondens formål foranlediger fondsbestyrelsen, at der hvert år i maj
måned i Skandinavien afholdes en forelæsning af en international anerkendt kapacitet
inden for den emnesfære, som er omfattet af formålsparagraffen. I forbindelse med
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denne forelæsning uddeles hvert år en hæderspris til en yngre forsker, fortrinsvis fra de
nordiske lande, som anerkendelse for dennes forskningsindsats inden for den af
fondens formålsparagraf omfattende emnesfære.
Dansk Psykiatrisk Selskab skal i henhold til fondens vedtægter besætte en af pladserne
i bestyrelsen.
DPS har udpeget Ralf Hemmingsen til denne post.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er:
Lise Rafaelsen
Tom G. Bolwig
Erling T.Mollerup
Torben Clausen.
Ole Rafaelsen-prisen blev i år 2000 uddelt til cand.med., lektor, ph.d. David P. D.
Woldbye, for hans målrettede og originale indsats i udforskningen af Neuropeptid Y og
betydningen af dennes substans for centralnervesystemets krampeberedskab.
Prisen blev overrakt i forbindelse med afholdelse af et festsymposium den 13.april
2000, i anledning af, at Ole J.Rafaelsen denne dag ville være fyldt 70 år. Ved
festsymposiet afholdtes udover prismodtagernes forelæsning yderligere 3 foredrag om
biologisk psykiatriske emner (Erling T. Mellerup, Ralf Hemmingsen, Tom G. Bolwig).
Ralf Hemmingsen

5.4. F ANNY MIRANDA OG WILLY R R OKBØLL'S FOND
Bestyrelsen har været uændret indtil 21. januar i år, hvor professor Niels Reisby afgik
ved døden. Ved et bestyrelsesmøde 25.08.99, hvor alle tre bestyrelsesmedlemmer
deltog, drøftede vi nedlæggelsen af fonden, idet dens kapital var så beskeden.
Efter Niels Reisbys død supplerede vi ikke bestyrelsen, professor, dr. med. Alice
Theilgaard og undertegnede. Vi rettede henvendelse til CivilRetsDirektoratet om
fondens opløsning 15.02.00. Bilagt CivilRetsDirektoratets tilladelse, J.nr. 1998-4103653, 07.04.00.
Fondens midler er, som tidligere, blevet forvaltet af Forvaltningsafdelingen, Danske
Bank, Holmens Kanal 2-12, 1092 København K.
For år 2000 er udbetalt kr. 270.000 som følger:
Rejselegat kr. 10.000 til mag.art., ph.d. Karin Bang, Institut for sprog og kultur, RUC
Forskningslegat, kr. 260.000 til læge, ph.d. Christian Graugaard, Brumleby 147, 2100
København Ø.
Hermed er fondens midler opbrugt.
Preben Hertoft
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5.5. P SYKIATRIFONDEN
Dansk Psykiatrisk Selskab har én plads i bestyrelsen.
Bestyrelsen har valgt, at den børne- og ungdomspsykiatriske
næstformand skal repræsentere selskabet i PsykiatriFondens
bestyrelse. I november måned besluttede bestyrelsen, at afd. læge
Marianne
Geoffroy
skulle
repræsentere
selskabet
i
PsykiatriFondens bestyrelse, da Jens Buchhave ønskede at trække
sig fra dette bestyrelsesarbejde.
Fondens formål er at udbrede kendskab til psykiatriske lidelser,
deres årsag og behandlinger.
Jens Buchhave

5.6. SLAGTERMESTER WØRZNER OG HUSTRU INGER WØRZNER’S

MINDELEGAT TIL FORDEL FOR

FORSKNING AF SINDSLIDELSER

Fonden havde i 2000 kr. 250.000,- til rådighed og modtog
ansøgninger for ialt 6.625.306,- kr. Til grund for Bestyrelsens
beslutning om tildeling valgte man i år udover projekternes
originalitet og gennemførlighed at prioritere gruppen af yngre
forskere, hvor midlerne vurderes at have en væsentlig betydning
for projektets fremgang.
Følgende modtog midler fra fonden:
Læge Gregers Wegener
Projektet: Chronic Treatment with Antidepressants and
Modulators of Nitric Oxide: Influence on Hippocampal
Neurotransmission.
Afdelingslæge Thomas Middelboe
Projektet: Undersøgelse og udvikling af behandlingsmiljø i en akut
psykiatrisk modtageafdeling.
Klinisk assistent Peter Handest.
Projektet: Basissymptomer i præskizofrene prodromalstadier.
Klinisk assistent Sidse Marie Arnfred
Projektet: Skizofreni og kropslig informationsbearbejdning.
Det er med sorg, at vi i 1999 mistede professor Niels Reisby, som
besty-relsesmedlem. Niels Reisby gjorde i de år fonden har bestået
en væsentlig indsats i forbindelse med udarbejdelse af fondens
forretningsorden og behandling af ansøgninger.
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Professor Ralf Hemmingsen træder ind i bestyrelsen i Niels
Reisby’s sted, og klinikchef Anne Lindhardt fortsætter som
suppleant.
DPS udpeger ny suppleant, som træder ind på Ralf Hemmingsens
plads.
Annette Gjerris
5.7. S TUDENTERRÅDGIVNINGEN
Bestyrelsen i Studenterrådgivningen har repræsentation fra universiteterne, Dansk
Psykologforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Psykiatrisk Selskab,
medarbejderrepræsentanter og studenterrepræsentanter. Repræsentanten fra Dansk
Psykiatrisk Selskab er undertegnede.
Studenterrådgivningens formålsparagraf 2 er ”at yde socialpsykologisk og psykiatrisk
rådgivning og vejledning til uddannelsessøgende i videregående uddannelser i
forbindelse med deres uddannelsessituation”.
Bestyrelsen afholder 4 møder årligt. Der er fortsat et stor arbejdspres i rådgivningen
dels i form af direkte rådgivning og behandlinger, dels i form af udarbejdelse af
informationsmateriale i form af pjecer og foldere.
Statistik over arbejdsopgaver er ved at blive yderligere systematiseret.
Anne Lindhardt

5.8. H JERNEFORENINGEN
Landsforeningen til Bekæmpelse af Hjernesygdomme
En af de væsentligste aktiviteter i landsforeningen er udgivelsen af bladet ”Hjerneforum”.
Bladet trykkes i 10.000 eksemplarer og udsendes til medlemmer samt uddeles gratis.
Herudover arrangerer foreningen den årligt tilbagevendende ”Hjerneuge” i marts
måned (uge 11). Hjerneugen 2000 havde som tema Hjernen i bevægelse. Der
afholdtes arrangementer både af almen interesse og med højt fagligt indhold rundt om i
landet: Videnskabeligt symposium om Gang og spasticitet, kursus vedrørende Motorik
og spasticitet hos børn, udstilling om Børns motoriske udvikling samt en række møder
om forebyggelse af hjerneskade hos børn, bevægelse og motorik, spastisk lammelse
og behandlingsmuligheder hos børn, rask og syg gang. Der blev i anledning af
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hjerneugen udgivet en række pjecer om relaterede emner, herunder ”Hjernen og
bevægelse” og ”Funktionel elektrisk stimulation”.
I Hjerneugen 2001 vil temaet være Den ustyrlige hjerne. Programmet vil omfatte:
Grænser for ustyrlighed? – belyst ved filosof, skuespiller, musiker og forsker
(Panuminstituttet), Temadag om epilepsi (Rigshospitalet), De store mentale lidelser og
stoffremkaldte forstyrrelser – møde på Danmarks Farmaceutiske Højskole, Hvad
natten gemmer – en aften om søvn, Kursus i bevægeforstyrrelser for læger, ”Åbent
hus” i Panuminstituttet, Unge og rusmidler – møde i Danmarks Pædagogiske
Universitet for de ældste folkeskoleklasser. Der vil komme yderligere oplysninger i det
endelige program, og emnet vil blive nærmere omtalt i et særnummer af bladet
Hjerneforum. Landsforeningen vil senere udgive en Cd-rom med et interaktivt
undervisningstilbud om ”Den ustyrlige hjerne”.
Morten Birket-Smith

5.9. F RU HERMANSENS MINDELEGAT
Legatet stiftedes i 1981 med det formål at yde økonomisk støtte til forskning vedrørende
børns psykiske lidelser, samt til sociale hjælpeforanstaltninger til børn med psykiske
lidelser.
Der uddeles midler en gang årligt efter opslag.
I 1999 er der blandt de videnskabelige ansøgninger især støttet forskning vedrørende
infantil autisme (familiær forekomst af psykiske lidelser), barnealderens psykiske
lidelsers epidemiologi og spiseforstyrrelser, herunder anorexia nervosa hos drenge.
Ole Sylvester Jørgensen

6.

SPECIALISTNÆVNET , §14 RÅD, INSPEKTORORDNING OG VURDERINGSUDVALG

6.1. S PECIALISTNÆVNETS GRUPPE AF TILFORORDNEDE SPECIALLÆGER (§4)
6.1.1. V OKSENPSYKIATRISK SEKTION
Specialistnævnet har hidtil rådgivet Sundhedsstyrelsen om alle spørgsmål vedrørende
speciallægeuddannelsen. I konkrete sager vedrørende de enkelte specialer har
Specialistnævnet modtaget rådgivning via et system af tilforordnede speciallæger
udpeget af de respektive videnskabelige selskaber.
I forbindelse med oprettelsen af Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse
ophører Specialistnævnet som rådgivende instans over for Sundhedsstyrelsen.
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Samtidig planlægges oprettet et uddannelsesbedømmelsesudvalg, som bliver
rådgivende overfor Sundhedsstyrelsen i forbindelse med problematiske enkeltsager,
samt i forbindelse med udarbejdelse af retningslinjer for dispensationer fra de
gældende uddannelsesbestemmelser. I den sammenhæng har Sundhedsstyrelsen
fundet det vigtigt, at der fortsat formidles rådgivning fra de videnskabelige selskaber via
et system af tilforordnede. Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at systemet af tilforordnede
fortsat opretholdes, dog således at de tilforordnede fremover udtaler sig til
Sundhedsstyrelsen i stedet for til Specialistnævnet.
I perioden 1.11.1999 til 31.12.2000 voterede de tilforordnede i 47 (1999: 33) sager
vedrørende speciallægeanerkendelse og i 12 (1999:12) sager vedrørende vurdering af
uddannelse eller dispensation. Herudover har de tilforordnede udtalt sig i fem (1999:2)
sager vedrørende klassifikation af uddannelsesstillinger.
Specialistnævnets tilforordnede i voksenpsykiatri er Peter W. Jepsen (tiltrådt 1997) og
Ole Garsdal (tiltrådt 1999).
Peter W. Jepsen

6.1.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Tilforordnede Hans Ulrik Mikkelsen og Kirsten NordlingChristensen
Vi har behandlet i alt 10 personsager, heraf:
1 fra speciallæge i børnepsykiatri, som har søgt anerkendelse i
børne-ungdomspsykiatri
5 fra ikke speciallæger, som har søgt speciallægeanerkendelse
1 som har søgt dispensation fra rækkefølgen i kliniske ansættelser
1 som har søgt dispensation for godkendelse af I-stilling
1
ansøgning
fra
voksenpsykiatrisk
speciallæge
i
fast
ungdomspsykiatrisk
stilling,
som
har
søgt
speciallægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri efter
overgangsbestemmelserne.
1 anmodning fra voksenpsykiatrisk speciallæge om vurdering af
udddannelse i børne- og ungdomspsykiatri
Kirsten Nordling-Christensen
6.2. §14 KONSULENT
6.2.1. VOKSENPSYKIATRISK SEKTION
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35 Sager har været forelagt i årets løb. I meget få tilfælde har
kravet om ialt 48 mdr.´s ansættelse som R.1/ afdelingslæge på 2
forskellige afdelinger ikke været opfyldt.
Vilhelm Schultz

6.2.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Iflg. Sundhedsstyrelsen blev ni overlægestillinger i specialet besat efter § 14-vurdering.
Det er minimumstal – jeg har kendskab til stillingsbesættelser, som ikke er med i
styrelsens register.
Seks ansøgeres curricula blev fremsendt til konsulentbedømmelse, alle blev vurderet
kvalificerede. Fem var speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri, én var
voksenpsykiatrisk uddannet ungdomspsykiater.
Det er blevet ret almindeligt, at overlæger i specialet flytter rundt, det gjaldt i 2000 for
min. 5 af de ovennævnte.
Kirsten Hørder er suppleant i denne konsulentfunktion.
Torben Isager

6.3. INSPEKTORORDNINGEN
6.3.1. VOKSENPSYKIATRISK SEKTION
Følgende er inspektorer
Ulla Bartels, (Århus)
Vilhelm Schultz, (Sct. Hans)
Anne Stub Naylor, (BBH)
Stig Kastberg, (Køge)
Anne Lindhardt, (Rigshospitalet)
Michael Andreassen, (Aalborg)
Torben Lindskov Hansen, (Glostrup)
Der har i 2000 været foretaget 5 besøg, heraf 2 genbesøg. Der er
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tilmeldt 26 afdelinger til inspektorordningen.
Inspektorordningen bliver obligatorisk primo 2001, således at den
kommer til at omfatte alle uddannelsesafdelinger.
Merete Nordentoft

6.3.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Der har (heller) ikke i 2000 været nogen inspektorer inden for
børne- og ungdomspsykiatri.
I betænkningen fra Speciallægekommissionen anbefales det, at
inspektorordningen gøres obligatorisk, således at den omfatter alle
de afdelinger, der varetager videreuddannelse af læger.
Det bliver derfor en stor opgave, at få interesserede og
kvalificerede speciallæger indenfor børne- og ungdomspsykatrien
til at påtage sig denne opgave - ligesom det bliver en stor opgave
for de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger at tilgodese
denne opgave på linie med alle de andre - klinik, uddannelse og
forskning.
Jens Buchhave

6.4. V URDERINGSUDVALG VEDRØRENDE UNDERVISNINGSSTILLINGER
6.4.1. VOKSENPSYKIATRI
Vurderingsudvalget udgøres af Ib Scheel Thomsen, Peter Ditlev
Bjulver, Olaf Wraae, Jørgen Jensen, Susanne Møller, Kim Solstad,
Marianne Geoffroy og Søren Haastrup.
Københavns Amts Sygehusdirektoratet er sekretariat for
vurderingsudvalget.
Den centraliserede ansættelsesprocedure med et centralt
vurderingsudvalg og 3 lokale ansættelsesudvalg har været i
funktion siden 1998. Vurderingsudvalgets opgave har været at
opslå undervisningsblokkene og derefter vurdere om den enkelte
ansøger var kvalificeret eller ikke, og oveni denne vurdering give de
enkelte ansøgere point efter 7 supplerende kriterier.
Kvalifikationskriterierne har været: Godkendt turnus og godkendt
introduktionsstilling i faget.
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De 7 tillægskriterier er:
1. Ansættelse udenfor specialet (maks. 2 point).
2. Yderligere ansættelser i specialet (maks. 2 point).
3. Kurser indenfor specialet (maks. 1 point)
4. Organisatorisk administrativt arbejde (maks. 1 point)
5. Videnskabelig aktivitet (maks. 6 point)
6. Pædagogiske kvalifikationer (maks. 2 point)
7. Psykoterapeutisk uddannelse (maks. 3 point)
Ordningen har synliggjort, at der findes et yderligere supplerende
kriterium, nemlig et personlighedskriterium. Og det har været en
smertelig
synliggørelse
for
ansøgere
som
opfylder
kvalifikationskriterierne og herudover har samlet en række
supplerende kriteriepoint. Vurderingsudvalget skal derfor også i år
pointere, at det er meget vigtigt, at introduktionsåret bruges til en
grundig drøftelse med ansøgeren og af ansøgeren, således at
læger som får godkendt introduktionsstillingen er kvalificeret til at
gå videre i psykiatrisk uddannelse. Her har den enkelte
uddannelsesansvarlige overlæge et stort ansvar.
Hele proceduren kan synes forsinkende på uddannelsesforløbene,
idet ansøgningsfristen udløber fra 3-7 mdr. før den enkelte
uddannelsesblok påbegyndes. En smidig administration ansøgerne erklæres i vurdering kvalificeret fra den dato, hvor
introduktionsstillingen
udløber,
forudsat
at
man
fra
introduktionsafdelingen har afgivet en foreløbig positiv erklæring har nedsat denne forsinkelse væsentligt.
Søren Haastrup

6.4.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
Vurderings-og
ansættelsesudvalget
til
undervisningsstillinger/blokstillinger i børne-og ungdomspsykiatri.
Udvalget blev nedsat af uddannelsesregionerne 1.januar 1998.
Udvalget består af otte medlemmer, to fra hver af regionerne
Nord,Syd og Øst samt to medlemmer udpeget af DPS , en
speciallæge og en yngre læge.
Udvalget sekretariats betjenes af Videreuddannelsessekretariatet ,
Københavns Amt.
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Udvalgets medlemmer udpeges for en treårig periode.
Formålet med udvalget var at sikre en mere ensartet vurderings-og
ansættelsespraksis
vedrørende
besættelse
af
undervisningsstillinger /blokstillinger.
Udvalget har holdt to møder i 2000 . Til 12 stillinger til besættelse
1.september 2000 indkom 11 ansøgninger, hvoraf 9 blev bedømt
kvalificerede og ansat. Ansættelsesprocedurerne er evalueret
efteråret 2000, resultaterne vil blive offentliggjort i U.f.L.i løbet af
foråret.
På baggrund af mangel på kvalificerede ansøgere til
speciallægestillinger har udvalget forespurgt Sundhedsstyrelsen
om det fremtidige behov for under-visningsstillinger i specialet.
Medlemmer
Jens Buchhave
Nini Smedegaard Olesen
Kirsten Hørder
Kim Birkedahl
Torben Isager
Hanne Søgaard ( formand )
Meta Jørgensen
Peter Ramsing
Hanne Søgaard

7. FAGLIGE GRUPPER
7.1. INTERESSEGRUPPEN FOR TRANSKULTUREL PSYKIATRI
Interessegruppen for transkulturel psykiatri har i det forløbne år ikke afholdt offentlige
møder , kurser eller lignende. Udvalget består aktuelt af fire aktive medlemmer der atter
i år har anvendt recourserne til et bogprojekt med titlen:” Transkulturel og
sammenlignende psykiatri”. Bogen vil i ca 14 kapitler behandle generelle og teoretiske
spørgsmål, forskelle og ligheder ved de psykiatriske lidelsers fremtrædelsesformer og
migrations- og flygtningeproblematikker.
Bogen vil være en antologi med interessegruppen som redaktion. Den tænkes at kunne
fungere som slags grundbog inden for dette tema. Dette arbejde har nu stået på i små
to år , og forventes afsluttet omkring årskiftet.
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Christian Nørregaard
7.2. GERONTOPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
I det forløbne år er der kun holdt ét møde i Gerontopsykiatrisk Interessegruppe. Mødet
blev holdt på Hotel Kolding Fjord, hvor hovedemnet var
Praktiske erfaringer med antidemensbehandling
Hvornår skal man stoppe?
Ved mødet var man enige om at:
1
Alle behandlingsforsøg bør initieres med observationer på effekten over et tilstrækkeligt tidsrum. Efter 2 års klinisk erfaring med d e ny demensmidler var de
forsamlede enige om, at der går lang tid før en behandlingseffekt viser sig. Trods
tilsyneladende manglende virkning efter de første 3 måneders behandling,
kommer der ofte en rimelig effekt efter yderligere nogle måneders behandling.
2
Behandlingen bør forsætte til patienten er i slutstadiet, med mindre der opstår
en svær forværring.
3
Evalueringen af behandlingseffekten afgøres lokalt af den enkelte
sygehusafdeling, men man var enige om, at den engelske ordning, med
opfølgning efter 3 måneder hos praktiserende læge, er en god ordning.
4
Skal CT-scanning af craniet være obligatorisk for at få tilskud til
behandlingen? De tilstedeværende medlemmer havde alle oplevet problemer
med de for øjeblikket obligatoriske scanninger, ikke alene i form af udsættelse af
behandlingens begyndelsestidspunkt, men også fordi de patienter, der henvises
til psykiatrien, ofte er negative og mere eller mindre afvisende overfor
undersøgelser bl.a. på grund af manglende sygdomserkendelse og
vrangforestillinger.
At disse patienter ikke kan opnå tilskud til behandling er trist, da
antidemensmidlerne foruden bedringen af de cognitive funktioner også har
virkning på vrede og vrangforestillinger. Disse patienter er i risiko for i stedet at
blive behandlet med antipsykotika, hvilket formentlig i sidste ende vil kræve
større samfundsmæssige ressourcer i form af institutionalisering, som ellers
kunne udsættes ved antidemensbehandlingen.
CT-scanning af kraniet bruges til at udelukke infarkt(er), blødning(er) og
tumor(er) ved demensudredning. Da rutinemæssig CT-scanning af craniet ikke
viser positive Alzheimerforandringer, og trods alt heller ikke er omkostningfri for
patienterne, synes vi, at man bør følge de Canadiske og Amerikanske
neurologers anbefalinger. Der skal være indikation for undersøgelsen: begrundet
mistanke for infarkt(er), blødning(er) eller tumor(er), og faste retningslinier i
tvivlstilfælde, hvor der også bør henvises til CT-scanning.
At receptudstedelserne også betyder en væsentlig belastning i de lægeressourcefattige gerontopsykiatriske afdelinger, er et andet problem. Udskrivelse af en stor
mængde medicin på en enkelt recept er problematisk, da vi ofte oplever, at recepten
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forlægges eller bliver væk. Personligt bruger undertegnede gennemsnitligt 1/2 - 3/4 time
dagligt på receptudstedelse, hvilket svarer til den tid, vi ville bruge til førstegangsudredning af 2 - 3 patienter ugentligt.

Valg af bestyrelse m.m.
Der er ca. 80 medlemmer af Gerontopsykiatrisk Interessegruppe. Kontingentet bliver
uændret 100 kr årligt.
Ved mødet blev Kirsten Abelskov genvalgt til formand, Ole Bjørn Skausig blev valgt til
sekretær og Peder Christensen blev valgt til kasserer.
Det blev endvidere besluttet at nedsætte et udvalg vedrørende psykofarmakologisk behandling af ældre, et udvalg vedrørende validering af forskellige rating scales samt et
udvalg vedrørende jura i relation til gerontopsykiatri
Gerontopsykiatriens stilling i Danmark
Ved mødet drøftede man også gerontopsykiatriens stilling i Danmark.
På nær nogle enkelte amter har gerontopsykiatrien trange vilkår, og det ser ikke ud til at
blive bedre. Med ”runde tal” servicerer gerontopsykiatrien ca. en sjettedel af
befolkningen, og blandt disse patienter er hyppigheden af de psykiatriske lidelser ca.
den dobbelte af hyppigheden blandt de resterende fem sjettedele.
En retfærdig fordeling ville derfor medføre, at gerontopsykiatrien skulle tilføres mellem
en sjettedel og en trediedel af psykiatriens samlede ressourcer, herunder
distriktspsykiatrien (!) hvilket den som bekendt ikke har.
Det ser bedre ud i England, hvor The Royal College of Physicians og The Royal College
of Psychiatrists sammen har udarbejdet retningslinjer. Også i Sverige ser d et lidt bedre
ud end i Danmark, men til trods for dette konkluderer man i artiklen Äldrepsykiatrin
inventerad i Sverige – En bristvara där efterfrågan inte styr resurstilldelningen blandt
andet, at ”Äldrepsykiatri bör få status som särskild medicinsk specialitet.” (Allard P et al.
Läkartidningen 2000; 97: 2976-2980).
Ved mødet drøftede man i interessegruppen, hvordan man skal stille sig til Dansk
Psykiatrisk Selskab?
Gør Selskabet tilstrækkeligt for at synliggøre gerontopsykiatriens ressource-problemer
osv.?
Da man i sin tid lancerede ”Den Blå Betænkning” vedrørende gerontopsykiatrien, gik
der forbløffende lang tid, før Dansk Psykiatrisk Selskab erkendte dens eksistens, og så
vidt vides, er rapporten aldrig blevet sendt ud til medlemmerne.
Ved mødet var der enighed om, at man ville ”se an” og ikke gøre noget uoverlagt, idet
man ved en udmelding fra Selskabet dermed også satte sig uden for de eventuelle
fordele, et medlemskab giver.
Nu er der gået over et halvt år, og der er intet sket.
Spørgsmålet er, om der nogensinde vil komme den opbakning, vi har brug for? Eller om
det er tiden for overvejelse om fortsat tilknytning til Dansk Psykiatrisk Selskab?
Skal gruppen stadig være en interessegruppe, eller skal vi danne et Dansk
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Gerontopsykiatrisk Selskab? Dette kan selvsagt først besluttes efter en ordentlig
drøftelse samt efterfølgende afstemning i Interessegruppen.
Kirsten Abelskov

7.3. R ETSPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
Retspsykiatrisk
Interessegruppe
har
141
medlemmer.
Interessegruppen har i 2000 afholdt følgende møder:
6. april, kl. 19.00-21.30, auditoriet, psykiatrisk afd. O,
Rigshospitalet
Gerningsmandsprofiler. Kriminalkommissær Bent Isager Nielsen:
Generel orientering om gerningsmandsprofiler.
Dorte Sestoft: Psykiatriske aspekter
26. maj, kl. 14.00-18.00, retspsykiatrisk afdeling, Sct. Hans
Hospital
Årsmøde, hvor det overordnede emne var efterforskningsmetoder.
Kriminalinspektør Willi Eliasen: Den operative tilrettelægning af
efterforskningen, afhøringsteknik
Vicekriminalinspektør Bent Espensen. kriminalteknisk afd.:
Kriminaltekniske metoder, (gerningssted, gerningsmand)
Prof., dr. med. Jørn Simonsen, Retsmedicinsk Institut:
Retsmedicinske metoder.
24. oktober, kl. 19.00-21.30, auditoriet, psykiatrisk afd. O,
Rigshospitalet
Forsøgsordningen med behandlingen af sædelighedskriminelle
Jens Lund: Indholdet af forsøgsordningen
Cand. psych. Tommy Lillebæk: Motivation og egnethed
Trine Arngrim: Behandling
28. november, kl. 16.00-19.00, auditoriet, psykiatrisk afd. O,
Rigshospitalet
Nye lover og regler i strafferetspsykiatrien
Kjeld Reinert: Aftale mellem Justitsministeriet og tre amter om
ambulante mentalobservationer
Fm. Ida Skouvig, Justitsministeriet: Bekendtgørelse om
udgangstilladelse mv. til personer, der er anbragt i hospital (det
nye udgangscirkulære); ændring af straffeloven, således at visse
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psykiatriske særforanstaltninger er tidsbegrænsede.
Statsadvokat Birgitte Vestberg: Orientering om arbejdet i en
arbejdsgruppe, der skal udforme en ny Rigsadvokatmeddelelse om
psykisk abnorme lovovertrædere.
Efter
årsmødet
den
26.
maj
afholdt
Retspsykiatrisk
Interessegruppe generalforsamling. Bestyrelsens beretning blev
fremlagt af Kjeld Reinert, der gennemgik interessegruppens
aktiviteter
gennem
det
forløbne
år.
Symposiet
om
mentalobservationserklæringer, der blev afholdt i december 1999,
havde været en stor succes. Symposiet havde givet et vist
økonomisk overskud. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet
af abonnere på ”Nordisk Rettsmedisin” i foreløbig to år.
Tidsskriftet sendes til alle medlemmer af interessegruppen. Kjeld
Reinert opfordrede medlemmerne til at publicere i bladet, som
herved også ville få et retspsykiatrisk indhold. Der er fortsat god
tilslutning til interessegruppens møder, der samler mellem 35 og
65 deltagere. Interessegruppen arrangerede et retspsykiatrisk
symposium på den 26. nordiske psykiaterkongres i København.
Interessegruppen har endvidere accepteret at arrangere Det IV
Nordiske Retspsykiatriske Symposium, der afholdes på Marienlyst,
Helsingør, 22.-24. august 2001. Det blev konstateret, at
”Retspsykiatrisk Nyt” har levet en lidt tilbagetrukken tilværelse det
sidste års tid. Medlemmerne blev opfordret til at fremsende
bidrag, blandt andet vedrørende fortolkning af den reviderede
psykiatrilov. Bestyrelsen har afholdt syv bestyrelsesmøder, og
interessegruppen har i lighed med tidligere år afgivet høringssvar
til Dansk Psykiatrisk Selskab vedrørende retspsykiatriske emner.
Bestyrelsen anmodede om forslag til mødeemner. Ved den
efterfølgende diskussion af beretningen blev det foreslået, at
interessegruppen arrangerer et eller flere møder om forskellige
retspsykiatriske aspekter vedrørende udenlandske statsborgere.
Det blev hertil foreslået, at flere møder arrangeres i Jylland.
Bestyrelsen vil overveje. Bestyrelsens beretning blev vedtaget.
Kassereren forelagde herefter regnskabet. Revisoren havde i en
påtegning bemærket, at udgifter til bestyrelsesmøder var ret store,
hvilket dog var forståeligt på baggrund af de mange møder, det
havde været nødvendigt at afholde i forbindelse med
symposieplanlægningen.
Regnskabet
blev
godkendt,
og
bestyrelsens forslag om et uændret kontingent på 100 kr. per år
blev vedtaget.
Generalforsamlingen sluttede med, at bestyrelsen blev genvalgt.
Bestyrelsen i Retspsykiatrisk Interessegruppe består af Peter
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Kramp (formand), Jens Lund (kasserer), Kjeld Reinert og Bjørn
Holm. Dorte Sestoft er suppleant. Jens Schmidt er kritisk revisor.
Henvendelse om medlemskab til overassistent Birte Ljungmann.
Retspsykiatrisk Klinik, Blegdamsvej 6 B, 2., 2200 København N,
tlf. 3536 0366, fax. 3536 1388.

7.4. U NGDOMSPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
Der har været afholdt 1 møde på landsplan d. 10.4. 1999 i
Glostrup
Emnerne koncentrerede sig om etableringen af et selvstændigt
videnskabeligt selskab for børne og ungdomspsykiatri samt om
status for ungdomspsykiatrien i de forskellige amter.
Derefter åbent møde for alle interesserede:
1) Lukket ungdomspsykiatrisk afd. Glostrup - evaluering af 1 års
funktion ( Torsten Warrer)
2) diskussion om unge der skifter diagnose fra skizofreni til
personlighedsforstyrrelse – med udgangspunkt i Tove Aarkrogs :
”Psychotic Adolescents 20-25 Years Later”.
Kontaktperson/
koordinator:
Overlæge
Ungdomspsykiatrisk afd., Glostrup.

Bent

Kawa,

7.5. INTERESSEGRUPPEN FOR SOCIALPSYKIATRI OG FAMILEPSYKIATRI
Dansk Psykiatrisk Selskabs Interessegruppe for Socialpsykiatri og Familiepsykiatri.
Interessegruppen har ikke holdt møder i 2000
Styrelsens for interessegruppen består af Thomas Middelboe, Søren Haastrup
(sekretær og kasserer), Merete Nordentoft og Jette LaBianca( koordinatorer for
gruppen og kontaktpersoner i forhold til bestyrelsen).
Merete Nordentoft

Jette LaBianca

7.6. P SYKOTRAUMATOLOGISK INTERESSEGRUPPE
Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe).
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge
kendskabet til psykotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri)
som
en
praktisk
handleorienteret
og
videnskabelig
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forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen er
åben både for medlemmer af DPS og andre faggrupper i henh. t.
vedtægterne.
Medlemsstatus
Der er aktuelt ca. 50 medlemmer. Ca. 2/3 er læger/speciallæger i
psykiatri – størstedelen af resten er psykologer.
Økonomi
Interessegruppens økonomi beror på medlemmernes kontingent,
der i lighed med andre interessegrupper andrager 100 kr årligt.
Bestyrelsen benytter muligheden for ved planlægning af møder at
samarbejde f. eks. med andre interessegrupper eller selskaber med
tilgrænsende fagområder for derved at bære udgifterne i
fællesskab. Endelig søger bestyrelsen
sponsorstøtte fra
medicinalindustrien under de for Lægeforeningen gældende
regler.

Aktiviteter i det forløbne år.
Der har siden generalforsamlingen i november 99 i lighed med
andre år været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Repræsentanter fra
bestyrelsen har sammen med Kontoret for Sygehusberedskabet i
Storkøbenhavn og Krise- og katastrofepsykologisk selskab planlagt
”1. Danske kriseterapeutiske konference” 4.-6. september 2000 på
Oslobåden og i Oslo. Formålet med konferencen var at diskutere
det faglige indhold i de kriseterapeutiske beredskaber, der er
opbygget i amterne og på virksomheder. Interessen for
konferencen var stor, knapt 100 deltagere, der repræsenterede
ansvarlige faggrupper (organisatorer og klinikere) fra amtsligt og
privat regi. Foruden egenbetaling blev konferencen sponsoreret af
medicinalfirma. Evalueringen af konferencen var positiv og der
planlægges yderligere konferencer med emner af interesse for
ekspertområdet.
I forbindelse med to bestyrelsesmedlemmers (CS og BK)
medvirken i arbejdsgruppe nedsat af Beredskabstyrelsen om
revisionen af Håndbog for Sundhedsberedskabet, har der været
deltagelse i EU workshop i Wien vedr. ”Psycho-social acute care in
the event of a crisis”. Et manifest udarbejdet af en faggruppe fra
Wien, blev diskuteret og bearbejdet på workshoppen. Ideen med
manifestet er at det efter diskussion i de respektive deltagerlande
kan indgå i udarbejdelse af standarder og guidelines indenfor
området.
I forbindelse med generalforsamlingen holdt ansatte ved
Amtssygehuset Fjorden foredrag om den kriseterapeutiske indsats
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fagligt og organisatorisk ved ulykken på Roskilde Festival,
sommeren 2000.
Bestyrelsen for PTI
Birgit Kijne (formand)
Christian Simonsen
Peter Clemmesen (kasserer)
Ebbe Munk-Andersen
Michael Andreassen (suppleant)
Birgit Kijne

7.7. INTERESSEGRUPPE FOR KOGNITIV ADFÆRDSTERAPI
Den 10 oktober 2000 stiftedes Interessegruppen med følgende formål:
’? .at fremme uddannelse og forskning i CBT blandt danske psykiatere og børneog ungdomspsykiatere for derved at øge behandlingstilbuddet til patienterne.’
Der har siden været afholdt et bestyrelsesmøde hvor informations- og foredragsaftener
for det kommende år er planlagt.
Bestyrelsen består af:
Formand: afdelingslæge, PhD. Marianne Breds Geoffroy, RAS, Fjorden
Næstformand: overlæge Jørn Lykke, SHH afd. M
Sekretær: afdelingslæge Christian Frøkjær Thomsen, SHH afd. M,
Kasserer: 1. res.læge Lise Nyholm, Børne-og Ungdomspsyk. afd., Hillerød
Alle er velkomne til at henvende sig med spørgsmål, nemmest via CBT@dadlnet.dk
Det koster 75 kr. at være medlem i 2001 og man vil via mail jævnligt blive informeret om
nyt indenfor CBT-forskning.
Marianne Breds Geoffroy

7.8. INTERESSEGRUPPEN FOR PSYKOSOMATIK OG LIAISONPSYKIATRI
INTERESSEGRUPPEN FOR PSYKOSOMATIK OG LIAISONPSYKIATRI er en
organisation under DPS for psykiatere med interesse for sammenhængen mellem
psykiatri og somatik. Gruppen blev etableret i 1997 og har siden haft en række
aktiviteter, herunder deltagelse i internationalt samarbejde, planlægning af møder og
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internationale symposier samt udarbejdelse af forslag til uddannelse inden for C/L
psykiatri. Den stigende interesse for området har også vist sig i oprettelsen af
Forskningsenheden for Funktionelle lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri i Aarhus
og senest per 1. Januar 2001 Klinik for Liaisonpsykiatri i H:S.
I samarbejde med Dansk Selskab for Onkologi afholdt interessegruppen i november
1999 et symposium om Psykosocial Onkologi. En række emner blev præsenteret af
forskere fra ind- og udland: psyko-neuro-immunologi og cancer, psykosociale aspekter
ved cancer, kræft og depression samt psykoterapeutisk og psykofarmakologisk
invention ved cancer.
November 2000 afholdt Dansk Epilepsi Selskab og interessegruppen et internationalt
symposium i København. Symposiet ”Epilepsy and Psychiatry” omfattede foredrag af en
række engelske og tyske forskere vedrørende comorbiditet mellem epilepsi og psykisk
sygdom, psykiatriske komplikationer ved epilepsibehandling, epilepsi og adfærd samt
psykogene anfaldsfænomener. Der var stor interesse og livlig diskussion blandt de 70
deltagere.
Interessegruppen løbende involveret i en række nationale og internationale aktiviteter:
Guidelines for dansk uddannelse i C/L psykiatri
Skandinavisk uddannelse i C/L psykiatri
Etableringen af Nordisk Netværk for Forskere i Psykosomatik.
European Association for C/L Psychiatry (EACLP)
Europæisk netværk for Disability in Psykosomatic Disorders
I forbindelse med generalforsamlingen foråret 2000 valgtes ny bestyrelse, der siden
konstituerede sig som følger: Morten Birket-Smith (formand), Per Fink (næstformand),
Karen Hjerl (kasserer), Jørgen Aagaard, Thomas Toft, Alice Rasmussen samt Lene
Falgaard Nielsen (suppleant). Næste generalforsamling i Interessegruppe for
psykosomatik og liaisonpsykiatri afholdes i forbindelse med Dansk Psykiatrisk
Selskabs årsmøde i 2001.
Morten Birket-Smith, formand IPLP

7.9. INTERNATIONAL INTERESSEGRUPPE
Den internationale Interessegruppe havde som anført i
Årsberetning
for
1999
i
samarbejde
med
Efteruddannelsesudvalget et seminar i Ebeltoft om transkulturel
psykiatri 7.-8. oktober 1999 med stor deltagelse. Vi har siden
arbejdet for at følge dette op, evt. i samarbejde med andre
organisationer.
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I august 2000 bevilgede Sundhedsministeriet kr. 170.000 til et
seminar for ”Sindslidende Indvandrere”, et seminar, der retter sig
til de sindslidende indvandrere, men også til deres støttegrupper
og behandlere. Bevillingen er givet til Landsforeningen SIND, og
den Internationale Interessegruppe har på opfordring valgt at give
sin fulde støtte til dette planlagte seminar. Der forventes nu, at en
nedsat arbejdsgruppe, hvor et antal kompetente indenfor området
skal fremlægge planer for seminariet, som forventes afholdt i
foråret 2001.
DANIDA har bevilget Landsforeningen SIND en mio. kr til at
udvikle væresteder for sindslidende i Kosovo, hvor undertegnede
dels har besøgt Kosovo, dels har været med til at planlægge
væresteder. Bevillingen har muliggjort, at man har kunnet ansætte
en dansk socialrådgiver til at tage ophold i Kosovo i forbindelse
med udviklingen af værestederne. Dette sker i samarbejde med
tidligere oprettede væresteder i Albanien.
Man ønsker meget et tættere samarbejde med DPS omkring dette
arbejde. Man vil også gerne bedre uddannelsen af psykiatere, og
psykiatrisk plejepersonale i Kosovo. For få år siden fik man med
støtte fra GENEVA INITIATIVE IN PSYCHIATRY og Oxford University
Press oversat dette forlags store lærebog i psykiatri til albansk. Der
er et stort behov for at få danske psykiatere, sygeplejersker m.v. til
at indgå i undervisningsopgaver.
Den internationale Interessegruppe består af Knud Jensen,
formand, Michael Andreassen, næstformand, Palle Christiansen,
kasserer,
og
Erik
Skovbjerg,
sekretær.
Der
afholdtes
generalforsamling i Odense d. 14.12.00.
Knud Jensen

8. FRAKTIONEN AF YNGRE PSYKIATERE (FYP)
Der har været afholdt møder i ledelsesgruppen gennemsnitligt hver anden måned.
Kursusrepræsentanterne Charlotte Lundbye,Rie Lambæk Mikkelsen og Marianne
Kryger Hansen har deltaget i alle møder, hvilket oveni den betydelige arbejdsindsats der
er ydet, giver optimal forbindelse til kursusholdene.
Speciallægekommissionens redegørelse om målbeskrivelser og logbøger forventes
klar i løbet af kort tid. Med udgangspunkt i redegørelsen skal der udarbejdes nye
målbeskrivelser. For hvert speciale gør særlige forhold sig gældende vedrørende
betingelser for optimal indlæring. FYP har i Ugeskrift for Læger i artiklen ’ Bud på
fremtidens psykiateruddannelse’ 28.februar 2000, nr.9 ( Jesper Karle, Ea Bøhm Jepsen
og Knut Løkke) peget på, hvad vi mener bør stå centralt i den kommende kliniske
uddannelse for at sikre psykiatere af høj kvalitet.
Der er kommet en revision af psykoterapibetænkningen, som fortsat vægter ulige
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former for psykoterapi forskelligt. FYP noterer sig at diskussionen fortsætter ved
årsmødet i DPS idet det nu er annonceret at emnet for fredagens diskussion bliver:
Effekt af psykoterapi. Vi ser frem til diskussionen og ønsker at fortsætte den.
FYP har påpeget vigtigheden af at forholde sig konsekvent til den enkelte
uddannelsessøgendes egnethed til at gennemføre en speciallægeuddannelse i
psykiatri. På foranledning af FYP har Videreuddannelsesudvalget nu udarbejdet
retningslinjer for bedømmelse af ansatte i introduktionsstillinger med hensyn til at
fortsætte i specialet. Disse vil blive indarbejdet i den kommende målbeskrivelse. Vi
finder, at retningslinierne har fanget det essentielle. De beskrevne personlige
egenskaber bør grundlæggende findes hos den kommende speciallæge i psykiatri.
FYP har fulgt forholdene omkring I-kursus og U-kursus over årene. De seneste års
spørgeskemaundersøgelser på I-kursus viser en efterhånden god dækning af udgifter i
forbindelse med deltagelse i kurset. Det kniber dog ofte med undervisningsfaciliteter,
ligesom på U-kurserne. Kapaciteten er desuden for lille, hvilket formentlig vil blive
afhjulpet ved oprettelse af et tredje kursus. Kurset bør blive obligatorisk.
Medlemmer af FYP har indtil nu skullet betale mere i samlet medlemskontingent end de
øvrige medlemmer, hvilket er urimelig ud fra det faktum at de fleste i FYP har lavere
indtægt end gennemsnittet i DPS. Til det kommende årsmøde i DPS er der udarbejdet
et afstemningstema, som foreslår en reduktion af FYP -medlemmers kontingent til DPS,
således at det samlede kontingent for medlemmer af FYP bliver det samme som for de
øvrige medlemmer af DPS. Tilknyttet FYP er alle medlemmer af FAYL inkluderet
afdelingslæger. Afdelingslæger er speciallæger. Nogle forbliver afdelingslæger. Men de
fleste formodes at bruge ansættelsen til §14-modning eller som en overgang til
speciallægepraksis. Vi mener ikke det er praktisk muligt eller mere retfærdigt, at der
laves særlige kontingentordninger for speciallægerne i FYP.
Ved årsmødet i DPS år 2000 forventes en deling af selskabet. FYP har tidligere udtrykt
bekymring for at det kan vise sig vanskeligt for et mindre videnskabeligt selskab at
opretholde en fraktion for uddannelsessøgende. Under alle omstændigheder vil der
være en overgangsperiode. Ved kommende generalforsamling i FYP vil dette problem
blive diskuteret. Det forventes at FYP efterfølgende kan udarbejde en vedtægtsændring
som tilgodeser mulighed for medlemskab af FYP for yngre læger indenfor begge
speciallægeselskaber.
Behovet for styrkelse af den lægelige ledelse mærkes ikke mindst indenfor psykiatrien.
Undervisning i ledelse skal indgå
i alle speciallægers uddannelse ifølge
Speciallægekommissionen. FYP har på denne baggrund valgt følgende tema for årets
seminar: ’Psykiateren som leder’. Tilmeldingerne til seminaret tyder p å stor interesse.
Seminaret er forberedt af Runa Munkner, Jesper Karle og Ib Kollerup.
Den gode forbindelse til Videreuddannelsesudvalget er bibeholdt gennem Jens Ivar
Larsen som medlem heraf. I European Forum for All Psychiatric Trainees (EFPT) har Ib
Kollerup og Marianne Kryger Hansen deltaget ved årets møde i Berlin. Jørgen
Kambskard og Runa Munkner har været observatører i DPBO. Ib Kollerup er FYPs faste
repræsentant ved FAYLs sandkassemøder. Jesper Karle og Ea Bøhm Jepsen har
orienteret ved I-kursus.
Ledelsesgruppens sammensætning 2000:
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Knut Løkke (V), formand, Silkeborg, 1995
Ib Kollerup (V), næstformand, København, 1998
Runa Munkner (V), kasserer, København, 1997
Jørgen Kambskard (B&U), København, 1996
Jesper Karle (V), København, 1997
Jens Ivar Larsen (V), Aalborg, 1998
Ea Bøhm Jepsen (B&U), Århus, 1999
Knut Løkke

9. D ANSKE PSYKIATERE OG BØRNEPSYKIATERES ORGANISATION (DPBO)
DPBO er ikke et udvalg under DPS, men en specialorienteret underafdeling af
Foreningen af Speciallæger (FAS) og dermed Lægeforeningen. Vi har imidlertid et
væsentligt samarbejde med DPS, da vi repræsenterer de fagpolitiske sider og dermed
arbejdsvilkår.
Vi har opgjort en spørgeskemaundersøgelse til speciallæger i de to specialer
vedrørende økonomisk støtte til efteruddannelse. Der var imidlertid for utilstrækkelige
besvarelser til at kunne anvende undersøgelsen, og vi har foreløbig opgivet at følge den
op.
Tilskud til efteruddannelse i speciallægepraksis har vi fastlagt principperne for. Der er
en liste over godkendte kursusarrangører, og de emner der dækkes, er emner der også
indgår i den teoretiske del af speciallægeuddannelsen. Tilskuddet (for delvis dækning
af tabt arbejdsfortjeneste) har kunnet søges fra 1.7.99 for voksenpsykiatere og fra
1.1.00 for børne-ungdomspsykiatere.
Siden 1.4.00 har der været frit honorar for speciallægeattester.
En arbejdsgruppe under overlægeforeningen har arbejdet med beskrivelse af
arbejdsvilkår for overlæger. De væsentligste punkter har været: Man har kun
“overlægeansvar” for en behandlingsenhed, hvis man har instruktionsbeføjelser overfor
personalet i enheden og hvis der er døgndækket tilkalde mulighed af en læge, som
overlægen har uddannelsesmulighed for ( typisk at lægen er ansat i afdelingen).
Overlægen kan i andre tilfælde optræde med begrænset ansvar som konsulent (f.eks.
som ambulant behandler eller som supervisor) og kan da kun have op til to “udedage”
uden særlig aftale med FAS.
Bestyrelsen for DPBO
Hanne Børner
Frands Jacobsen
Ulla Just Mortensen
Erik Dahl
Torben Vilmar
Staffan Röijen
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Torben-Lars Rosted Christensen
Jørgen Kambskard
Runa Munkner
Kim Solstad (formand)
Kim Solstad

10. DANSK MEDICINSK SELSKAB
Dansk Medicinsk Selskab har i de sidste to år fulgt
Speciallægekommisionens arbejde tæt og nedsat et såkaldt
rygdækningsudvalg med repræsentation fra alle medicinske
specialer og et arbejdsudvalg, der skulle fungere som sekretariat
for rygdækningsudvalget. Arbejdet har været præget af den
konflikt der opstod mellem Dansk Medicinsk Selskab og
Speciallægekommissionen
vedrørende
nedlæggelse
af
grenspecialerne. Problemstillingen har ikke haft den store relevans
for
psykiatrien,
men
selskabets
repræsentanter
i
rygdækningsudvalget Merete Nordentoft, Tove Mathiesen og Jens
Buchhave har fulgt arbejdet.
Dansk Medicinsk Selskab har udarbejdet et debatoplæg om den
højt specialiserede enhed. Selskabet er kommet lidt sent ind i
debatten, men det er en række områder, som dansk psykiatri kan
gøre gældende som emner for højt specialiserede enheder. De højt
specialiserede enheder skal beskæftige sig med områder, der
enten på grund af deres sjældenhed og/eller på grund af deres
kompleksitet fordrer en særlig indsats. Forhåbentligt vil de højt
specialiserede enheder kunne komme til at fungere som
vidensbanker og inspirationskilder for resten af psykiatrien.
Bestyrelsen

11. NORDISK SAMARBEJDE
11.1. N ORDISK PSYKIATRISK SAMARBEJDSKOMITÉ (NPS)
Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite er et fælles nordisk organ, som udgøres af
formændene for de fem nordiske psykiatriske selskaber/ foreninger samt en
repræsentant fra hvert land, som vælges for 6 år ad gangen. Aktuelt har Norge
formandsposten, Island sekretærposten og Finland kassererposten. Nordisk
Psykiatrisk Samarbejdskomite holder et årligt møde, hvor redaktøren for Nordic Journal
of Psychiatry er inviteret og nordiske repræsentanter i WPA. De år, hvor der er nordisk
psykiatrisk kongres, afholdes mødet i forbindelse med kongressen. Det er Nordisk
Psykiatrisk Samarbejdskomite, der er ansvarlig for at der afholdes fællesnordiske
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kongresser.
På møderne udveksles erfaringer fra arbejdet i de psykiatriske selskaber i Norden, og
det har blandt andet virket inspirende for de danske repræsentanter at høre om
hvorledes årsmøderne afholdes i Norge og Sverige.
I de sidste par år har samarbejdet med de baltiske lande været diskuteret gentagne
gange på komiteens møder, og der er nu truffet en aftale om at de tre baltiske lande kan
få abbonnement på Nordic Journal of Psychiatry til nedsat pris, og denne aftale er
begyndt at fungere.
Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite er de formelle ejere af Nordic Journal of
Psychiatry som udgives på forlaget, Taylor & Francis. Der er et overskud på 1 million
norske kroner, som er blevet frigjort i forbindelse med forlagsskift, og dette overskud vil
blive fordelt på medlemslandene forholdsmæssigt efter medlemstal.
Næste Nordiske Psykiaterkongres finder sted i august 2003 i Reykjavik.
Merete Nordentoft, dansk repræsentant

11.2. N ORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY
Nordic Journal of Psychiatry publicerer videnskabelige originalarbejder, autoreferater af
disputatser og Ph.D-afhandlinger samt boganmeldelser fortrinsvis af udgivelser på et af
de nordiske sprog. Fra og med 1999 optager tidsskriftet alene engelsksprogede
manuskripter, hvilket giver en god mulighed for at udbrede kendskabet til dansk og
nordisk forskning. Fra redaktionens side lægges der vægt på at publicere arbejder,
som er typiske for tidens kliniske psykiatriske forskning, hvor også arbejder, som i
international sammenhæng har referencekarakter, gerne modtages til vurdering.
Universitetsforlaget, som hidtil har udgivet tidsskriftet, blev i begyndelsen af 2000 solgt
til Taylor & Francis, som herefter har stået for produktion og udsendelse. Indtil videre har
samarbejdet med Taylor & Francis forløbet uden problemer. Medlemmerne af Dansk
Psykiatrisk Selskab modtager tidsskriftets årlige 6 numre foruden eventuelle
supplementa, som f.eks i år abstract-bogen for den nordiske psykiaterkongres i
København august 2000. Bemærk venligst, som det også anføres på bagsiden af DPSnyt, at adresseændringer skal rettes direkte til tidsskriftets udgiver: Taylor & Francis og
ikke til DPS eller undertegnede.
Den danske redaktion har i 2000, fra 15.11.99 - 15.11.00 modtaget 10
førstegangsfremsendte manuskripter, 6 autoreferater af disputatser, 12 autoreferater af
Ph.D-afhandlinger og 5 boganmeldelser. Gennemgående har manuskripterne været af
høj kvalitet. Det væsentligste kriterium i vurderingen har været den videnskabelige
standard, herunder en kvalificeret gennemgang af de metodemæssige problemer. Alle
manuskripter vurderes anonymt af to specialkyndige konsulenter foruden ved den
redaktionelle bedømmelse. Der lægges endvidere vægt på, at manuskripterne er
affattet på et rimeligt korrekt engelsk, idet den sidste afpudsning finder sted hos
forlaget.
Man bemærker en glædelig stigning i antallet af indsendte autoreferater af disputatser
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og Ph.D-afhandlinger. Selv om enkelte er affattet af ikke-psykiatere, kan denne stigning
kun reflektere en øget forskningsmæssig indsats og interesse i den nye generation af
psykiatere.
Redaktionen ønsker at takke konsulenterne for deres indsats, der i mange tilfælde har
haft mindst lige så meget karakter af vejledning som af bedømmelse. Samarbejdet
mellem redaktionen, forfatterne og konsulenterne er meget givende og formålet er som
hidtil at styrke den videnskabelige dialog i dansk psykiatri og bringe resultatet heraf ind i
en international sammenhæng
Jens Knud Larsen

11.3. N ORDISK ARBEJDSGRUPPE FOR BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIATRISK FORSKNING
Arbejdsgruppen består af to medlemmer fra hvert af de fem nordiske lande. Danske
repræsentanter er Per Hove Thomsen og undertegnede.
Der har været holdt to arbejdsmøder i 2000. Gruppen har besluttet at etablere sig som
forskernetværk i Norfa. Der er gennemført et fem dage varende forskerseminar om
fælles nordiske instrumenter i børne-og ungdomspsykiatrisk forskning oktober 2000 i
Skiphelle, Norge.
Anne-Rose Wang.

12. INTERNATIONALT SAMARBEJDE
12.1. WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION
Dette er den største og mest indflydelsesrige professionelle
organisation inden for det psykiatriske område med sine 114
medlemsforeninger i 99 lande og med mere end 150.000
psykiatriske medlemmer. Ud over disse medlemsforeninger giver
organisationens vedtægter også mulighed for tilknyttede
foreninger (affiliated association) og individuelle medlemmer.
Gennem de senere år har der været en indsats for at øge antallet af
individuelle medlemmer. Yderligere blev der ved sidste
generalforsamling åbnet op for tilknytning af
”corporate
supporters” , d.v.s. organisationer, firmaer o.lign., der under visse
betingelser ønsker at bidrage til organisationens arbejde.
Ved den seneste generalforsamling under XI World Congress i
Hamburg 1999 godkendtes en treårig handlingsplan for perioden
til 2002. Vigtige emner er en yderligere konsolidering af det
regionale arbejde med styrkelsen af de regionale repræsentanter
(18 Zonal Representatives).
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Dr. Kari Pylkkänen repræsenterer den nordiske region, og ikke
mindst takket være ham er der sket en stadig udbygning af
samarbejdet med de nordiske og de baltiske lande. WPAs
nyhedsbrev for første kvartal 2000 omtaler arbejdet i den nordiske
region.
WPA er engageret i en stigende udgivelsesvirksomhed. Current
Opinion in Psychiatry er organisationens officielle talerør.
WPA udgiver ligeledes serien Evidence and Experience in
Psychiatry, hvor der indtil nu er udgivet bøger om depression,
skizofreni og demens med bidrag fra en række eksperter inden for
de respektive områder, og hvor næste emne bliver ObsessiveCompulsive Disorder.
Organisationen har etableret et Education Center, der er med til at
styrke undervisningsaktiviteterne. Der er etableret et Educational
Liaison Network med repræsentanter med særlig ekspertise inden
for
undervisning.
Særligt
fokus
er
rettet
mod
undervisningsprogrammer til yngre psykiatere samt Fellowship
programmer ved større kongresser, og der arbejdes på at få
gennemført CME Credits ved en række kongresser.
Organisationen har et ønske om at fokusere på regioner med
særlig behov for bedring af den psykiatriske service. Man har
derfor valgt at have et institutionelt program med fokus på
centralasiatiske republikker og Afrika syd for Sahara. Af andre
institutionelle programmer skal fremhæves WPAs programmer om
”Disasters and Mental Health” og ”Globalisation and Mental
Health”, der begge er nytilkomne.
Organisationen har også ansvaret for et program om ”Post
Graduate Core Curriculim” og fortsætter det tidligere startede
program
om
”Stigma
and
Discrimination
because
of
Schizophrenia”.
Nye områder af interesse omfatter udarbejdelsen af Consensus
Statements om neurasteni, om 2. generations neuroleptika,
psykiatrisk rehabilitering samt forebyggende psykiatri.
De mere end 50 sektioner, der udgør organisationens
videnskabelige del, udgiver en række tidsskrifter og aktiviteterne
omfatter tværsektionelle initiativer rettet mod vold og psykosocial
rehabilitering.
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Organisationen lægger stor vægt på samarbejde med WHO, og
der har netop været afholdt møde mellem bestyrelsen og Dr.
Benedetto Saraceno, der er chef for WHO’s Department on Mental
Health, med henblik på drøftelse af fremtidigt samarbejde.
Det forløbne år har været præget af omfattende kongresaktivitet,
hvor WPA har stået som arrangør eller givet co-sponsorship for ca.
20 kongresser.
Marianne Kastrup

12.1.1. WPA E DUCATIONAL NETWORK (VOKSENPSYKIATRI)
Danske deltagere
Anne Lindhardt,
Torben Lindskov Hansen
Kurt Løkke.
Netværket fungerer fortsat med udsendelse via e-mail. Formålet er at fremme
implementeringen af uddannelsesprogrammer og uddannelsesaktiviteter i en WPA
kontekst i så mange lande som muligt. Netværket har kun i begrænset omfang været
aktivt i de seneste år. Professor Robert Montenegro fra Argentina, som er formand for
WPA’s uddannelsesudvalg, har kontaktet UEMS med henblik på at udveksle
informationer mellem WPA og UEMS, således at initiativerne her er koordinerede.
Anne Lindhardt

12.2.U NION EUROPÉENNE DES MÉDICINS SPÉCIALISTES (UEMS),
UNGDOMSPSYKIATRI/PSYKOTERAPI

SEKTION FOR BØRNE- OG

Sektionen blev etableret i 1993. Der er to repræsentanter for hvert
land, en fra det videnskabelige selskab og en fra organisationen.
Der holdes møde en gang årligt.
Siden 1996 er der etableret samarbejde mellem UEMS sektionen
for børne- og ungdomspsykiatri/psykoterapi og European Society
for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP).
Endvidere vægtes samarbejdet med UEMS sektioner for pædiatri
og psykiatri højt.
I sektionen er dannet "European Board of Child and Adolescent

58
Psychiatry/
psychotherapy"
(udvalg
vedr.
speciallægeuddannelsen). Der arbejdes her med harmonisering af
uddannelserne, bl.a. med udarbejdelse af logbook. Endvidere er
der
udarbejdet
oversigt
over
psykoterapiens
rolle
i
specialistuddannelsen mhp. udarbejdelse af rekommandationer
herfor.
Der har været foretaget trainingcenter-visitation, hvor børne- og
ungdomspsykiatere fra London har besøgt og vurderet
træningscentret i Oslo.
Arbejdsgruppen vedr. CME (continuing medical education) i
børne- og ungdomspsykiatri har desværre fået afslag på
ansøgningen om Leonardo midler til finansiering af et
koordineringsorgan indenfor området. Arbejdsgruppen arbejder
videre med sagen.
Sektionen er optaget af at støtte Spanien og Belgien, hvor
specialets stilling i øjeblikket er til drøftelse. I forbindelse hermed
kan nævnes, at det nys udkomne UEMS-Compendium of Medical
Specialists 2000 har medtaget afsnit, hvor sektionen beskriver det
børne- og ungdomspsykiatriske speciale.
Kontakten til de østeuropæiske lande er fortsat et væsentligt
aspekt af sektionens arbejde og mødet i 2001 er planlagt til at
finde sted i Budapest.
Danske repræsentanter i sektionen er overlæge Hanne Børner,
DPBO og undertegnede udpeget af DPS, Nini Smedegaard Olesen.

12.3. U NION EUROPÉENNE DES MÉDICINS SPÉCIALISTES (UEMS), SEKTION FOR VOKSENPSYKIATRI
Der er afholdt 2 møder i 2000. En væsentlig arbejdsopgave for året har været
muligheden for at kommentere Europarådets udkast til retningslinier på det psykiatriske
område ”White paper on the protection of human rights and decency of people suffering
from mental disorders, especially those placed as involuntary patients in a psychiatric
establishment”.
Sektionen fik mulighed for at forfatte det overordnede UEMS svar, som blev afgivet til
og direkte brugt af Standing Commitee for doctors (som er det officielle EU organ) i
deres høringssvar. Et grundsynspunkt fra Sektionen var, at forebyggelsesaspektet med
henblik på at undgå frihedsberøvelser og anden tvang, må opprioriteres, herunder ved
at øge tilgængeligheden af behandlingsmuligheder ambulant, muligheder for opsøgen
og mulighed for tilstrækkelige ressourcer også i sengepsykiatrien.
Samtidig med høringssvaret blev fra sektionen afleveret en rapport med status for
lovgivning inden for psykiatriområdet i de europæiske lande. Rapporten er udarbejdet af
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en arbejdsgruppe, nedsat sektionen med Helle Aggernæs som formand.
Udover de faste arbejdsopgaver vedrørende harmonisering af uddannelsesprogrammer har Sektionen beskæftiget sig med gerontopsykiatri med henblik på at
stimulere og opprioritere interessen for dette. Rekommendationer for uddannelse i
socialpsykiatri og biologisk psykiatri er afsluttede. Rekommendationer for psykoterapi
er under revision under hensyntagen til ny viden på området.
Kvalitetssikring har fortsat en høj prioritet og der vil ultimo 2000 udsendes et endeligt
dokument med forslag til en række væsentlige kvalitetsindikatorer inden for det
psykiatriske område.
Hvad der udgør en god psykiater er ligeledes diskuteret. Der er nedsat en
arbejdsgruppe, som skal fremkomme med rekommandationer for en ”psykiaterprofil”.
Baggrundsmaterialet er bl.a. Royal College of Psychiatrist rapport om: ”Good
psychiatric practise” og et hollandsk dokument, der beskriver forudsætninger for
psykiateren og dennes virke.
CME er et højt prioriteret område inden for UEMS, men synes vanskeligt at få
konkretiseret. Det er dog indtrykket, at der ved en række internationale møder og
kongresser gives nu CME point, men ingen europæiske lande til dato har et målrettet
system til gennemførelse af CME, end sige et system der beskæftiger sig med
sanktioner for manglende gennemførelse.
Danske deltagere i UEMS:
Anne Lindhardt (præsident for sektion for psykiatri)
Helle Aggernæs (formand for arbejdsgruppe vedr.psykiatriloven)
Anne Lindhardt

13. DPS'S RÅD FOR PERSONIDENTIFICERBAR FORSKNING VED DET
PSYKIATRISKE CENTRALREGISTER
Rapport fra DPS’ Råd for Personidentificerbar Forskning ved Det Psykiatriske
Centralregister for perioden 01.11.1999-31.10.2000
I perioden 01.11.1999 -31.10.2000 har Dansk Psykiatrisk Selskabs Råd for
Personidentificerbar Forskning ved Det Psykiatriske Centralregister behandlet i alt 7
sager.
De registeransvarlige myndigheder for videregivelse af data til brug for
personidentificerbar forskning har fået forelagt de nævnte 7 sager med anmodning om
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dataudtræk og har pr. 31.10.2000 givet tilladelse til alle 7 ansøgninger.
Rådets medlemmer: Professor, overlæge, dr.med. Povl Munk-Jørgensen, cheflæge,
lic.med. Marianne Kastrup, overlæge Søren Nielsen.
Suppleanter: Overlæge Joachim Knop og klinikchef Anne Lindhardt.

14. WHO COLLABORATING CENTER
Årsberetning 2000
Som ICD-10 referencecenter har centret fungeret som konsulent i
spørgsmål vedrørende anvendelsen af ICD-10's psykiatriske del for
Sundhedsstyrelsen og for afdelinger eller enkeltpersoner. Centret
har
desuden
været
indkaldt
som
konsulent
ved
Sundhedsstyrelsens oversættelse af WHO’s revision af ICIDH,
International Classification of Impairments, Disabilities and
Handicaps. Endvidere har undertegnede med DPS’s godkendelse
deltaget i arbejdsgruppe ved Dansk Selskab for Almen Medicin
ved udarbejdelse af klinisk vejledning for diagnostik og behandling
af depression i almen praksis.
Som SCAN træningscenter har centret afholdt SCAN og PSE
træningskurser, ligesom centret fortsat har stået for den teoretiske
U-kursus-undervisning i psykopatologi I og II.
WHO Centret har desuden deltaget i møde ved WHO’s regionale
europakontor i København til forberedelse af WHO World Mental
Health Day, 7. april 2001, som søges markeret ved mødeaktiviteter
i København, Odense og Århus.
Aksel Bertelsen

15. SUNDHEDSKOMITEENS PSYKIATRIUDVALG
Medlemmer
Thomas Middelboe (formand)
Birgitte Vange
Anne-Mette Bruun-Svendsen
Kristen Kistrup
Mathilde Lajer
Lene Falgaard Nielsen.
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Udvalget har på Lægeforeningens Forlag i foråret 2000 udgivet
bogen "Sammenhæng og brud i psykiatrien".
Herudover har udvalget diskuteret og kommenteret Regeringens
Folke-sundhedsprogram til brug for Sundhedskomiteens samlede
kommentar i Ugeskrift for Læger. Desuden har udvalget skrevet
artiklen ’Lægens opgaver med information og uddannelse om
psykiske sygdomme' som bidraget til Sundhedskomiteens temaet i
år om ‘Lægen som individuel sundheds-formidler’.Artikel er bragt
i Ugeskriftet. Endelig har udvalgets medlemmer deltaget som
Lægeforeningens observatører på en række konferencer, og
deltaget i forskellige diskussionsfora.

16. SUNDHEDSSTYRELSENS RÅDGIVNINGSGRUPPE VEDRØRENDE
PSYKIATRI
16.1. R EFERENCEGRUPPEN FOR HANDLINGSPLANEN VEDRØRENDE FOREBYGGELSE AF SELVMORD
Dansk handlingsplan for forebyggelse af selvmord forløber over en femårig periode, og
der er nedsat en referencegruppe under formandsskabet, som deles mellem
Socialministeriet og Sundhedsministeriet. Undertegnede er udpeget som fagkyndigt
medlem af denne referencegruppe. I referencegruppen følges udviklingen i
Handlingsplanen, således udvikling af hjemmeside, nyhedsblad og afholdelse af
seminarer for nøglepersoner og forskerseminar. Herudover følger referencegruppen
med i uddelingen af puljemidler til selvmordsforebyggende aktiviteter.
Merete Nordentoft

16.2. R ÅD

FOR MEDICINSK KVALITETSSIKRING

I 1992 oprettede Lægeforeningen og DMS i samarbejde et råd for
medicinsk kvalitetssikring. Aktuelle repræsentanter fra DPS er
Anne Lindhardt og Bent Nielsen.
Rådet har først og fremmest set det som sin opgave at påpege og
konkretisere en række principielle problemstillinger i forbindelse
med kvalitetsudvikling. Samtidig har rådet udarbejdet en række
politikker på området. Disse er blevet udmøntede i en række
artikler til Ugeskrift for Læger.
Samtidig har rådet fungeret som baggrundsgruppe for de
medlemmer af DMS og DADL, der har været placeret i centrale
kvalitetsorganer.
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Formandskabet for rådet har gået på skift imellem DMS og DADL.
Senest overtog den nyvalgte formand for DADL formandskabet.
Lægeforeningen har givet udtryk for at ønske rådet væsentligt
omdannet, således at det fremover skulle fungere som
baggrundsgruppe for Lægeforeningens og DMS repræsentant i
forbindelse med stillingtagen til prioritering af støtteværdige
kvalitetsinitiativer, og ikke længere som sæde for dannelse af
centrale politikker. Det akademiske sekretariat blev derfor med
øjeblikkelig virkning nedlagt. Rådets medlemmer var uenige i
denne omlægning, hvilket fastholdtes i diskussionen ved et
efterfølgende møde.
Et aftalt møde sommeren 2000 blev aflyst og rådet har ikke senere
været indkaldt. Man må formode, at det må betragtes som
funktionelt ophørt. Dette må ses på med stor beklagelse, idet
rådets funktion som joint venture mellem DADL og DMS omkring
væsentlige lægefaglige udmeldinger i et i øvrigt stærkt politisk
styret felt har været af stor betydning. Synspunktet deles af DMS
bestyrelse, hvilket fremgik ved repræsentantskabsmødet her i nov.
2000.
Anne Lindhardt
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17. DANSK PSYKIATRISK SELSKABS LOVE
Vedtaget sommeren 2000

§1
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er
det selskabets opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at
sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde
for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud
og at udbrede kendskabet til psykiatri.
§2
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages læger.
Stk. 2.
Anmodninger om medlemsskab skal bekendtgøres i
indkaldelserne til selskabets møder. Ønsker et medlem
af selskabet at protestere imod en læges anmodning om
optagelse, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen
senest 14 dage efter bekendtgørelsen. Herefter kræver
optagelse af den pågældende, at 2/3 af de ved næste
møde tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis
der ikke indgives protest imod en anmodning om
optagelse, er bekendtgørelsen at betragte som
godkendelse af medlemskabet.
Stk. 3.
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og
optagelse af disse medlemmer fordrer, at 2/3 af de ved
generalforsamlingen
tilstedeværende
medlemmer
stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag skal være
meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen.
§3
Stk. 1.
Selskabet består af to sektioner, én for voksenpsykiatri
og én for børne- og ungdomspsykiatri. Man skal vælge,
hvilken sektion man vil tilhøre.
Sektionsskifte kan finde sted. Oplysning om et medlems
sektionsskifte gives i indkaldelsen til et medlemsmøde.
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Stk. 2.
Selskabets møder er fælles for de to sektioner.
§4
Medlemmer af selskabet, der samtidig er medlemmer af
Foreningen af Yngre Læger, udgør Fraktionen af Yngre Psykiatere
(FYP). Denne fraktion kan opstille egne vedtægter, der skal
godkendes af selskabets bestyrelse. Fraktionen vælger sin egen
ledelse, der fastsætter kontingent for medlemsskab af fraktionen.
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen,
kan meddele dette skriftligt til selskabets bestyrelse.
§5
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte
sig sammen i faglige interessegrupper under D.P.S. 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
standardbestemmelser
for
interessegrupper.
§6
Stk. 1.
Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf
én er formand.
Stk. 2.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for
to år ad gangen af begge sektioner i forening.
Formanden kan ikke umiddelbart genvælges.
Stk. 3.
De øvrige ni medlemmer vælges ligeledes for to år ad
gangen.
Umiddelbart genvalg kan finde sted, dog er den
maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. En
eventuel valgperiode som formand indregnes ikke heri.
Stk. 4.
Af de ni bestyrelsesmedlemmer vælges seks af den voksenpsykiatriske sektion og tre af den børne- og
ungdomspsykiatriske sektion.
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stk. 5.
Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg
kan fremsættes af ethvert medlem af den pågældende
sektion.
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 mdrs. varsel, tid og
sted for den ordinære generalforsamlings afholdelse.
Samtidig hermed indkalder bestyrelsen forslag fra
selskabets medlemmer til dagsordenspunkter for
generalforsamling og opstilling af kandidater til
bestyrelsen,
herunder
formand
for
selskabet.
Bestyrelsen skal i god tid inden generalforsamlingen
have sikret, at et tilstrækkeligt antal kandidater stiller op,
således at en kandidatliste kan fremgå af indkaldelsen til
generalforsamlingen. Opstillingen kan dog finde sted
indtil punktets behandling på generalforsamlingen.
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig
selv med en næstformand fra hver sektion samt
sekretær og kasserer.
Stk. 6.
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen
sig med ny formand for perioden indtil næste
generalforsamling. Ved varigt forfald hos øvrige
bestyrelsesmedlemmer vælges ved næste ordinære
generalforsamling nyt bestyrelsesmedlem for den
pågældende sektion.
§7
Stk. 1.
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan
være stående eller nedsættes ad hoc. Medlemmer af
stående udvalg udpeges for en to-års periode. Der er
mulighed for genudpegning, dog er den maksimale
sammenhængende
funktionsperiode
6
år.
I
ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6års
reglen.
Forud
for
udpegning
af
nye
udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets
medlemmer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre
Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg.
Stk. 2.
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til
afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af

66
bestyrelsen fastsatte regler herom.
§8
Stk. 1.
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar
eller marts måned. Indkaldelse til generalforsamling med
angivelse af dagsorden udsendes mindst tre uger i
forvejen. Ekstraordinær generalforsamling skal med
angivelse af dagsorden indkaldes med mindst 3 og
højest 8 ugers varsel, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det.
Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling skal mindst have
følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/formanden.
3) Beretning v/kassereren.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af kollegial revisor.
7) Eventuelt.
Stk. 3.
Ordentligvis udsendes formandens skriftlige beretning
forud for den ordinære generalforsamling.
Stk. 4.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til
godkendelse. Det årlige kontingent fastsættes.
Stk. 5.
Medlemmer
kan
indtil
2
mdr.
forud
for
generalforsamlingens afholdelse fremsende forslag til
dagsordenspunkter for generalforsamlingen. Bestyrelsen
skal inden generalforsamlingen skriftligt meddele
selskabets medlemmer emnet for disse forslag.
Stk. 6.
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved
simpel majoritet med de i § 2 og § 9 nævnte
undtagelser. Afstemningerne skal foregå skriftligt og
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hemmeligt, hvis det kræves af blot et enkelt
tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Listeopstilling kan ikke finde sted.
§9
Beslutning om lovændringer og betydningsfulde udadgående
skridt
kræver
drøftelse
ved
en
generalforsamling.
Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i de her nævnte
sager, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til
stede. I modsat fald skal forslagene sendes til urafstemning.
Generalforsamlingen kan efter almindelige afstemningsregler
afgøre, om et forslag skal betegnes som et betydningsfuldt
udadgående skridt. Ved urafstemninger skal bestyrelsen have
givet medlemmerne skriftlig orientering om spørgsmålet.
Afgørelsen træffes ved simpel majoritet blandt de afgivne
stemmer.
§ 10
Stk. 1.
Som tilforordnede eller lignende for offentlig myndighed
(f.eks. specialistnævnet) indstiller bestyrelsen efter
opfordring fra den pågældende myndighed det
nødvendige antal medlemmer og suppleanter for den
pågældende funktion.
Stk. 2.
De medlemmer og suppleanter, som
indstiller vælges efter følgende regler.

bestyrelsen

Stk. 3
Forud for valgene indkalder bestyrelsen forslag til
opstilling af kandidater. Ethvert medlem af den
pågældende sektion kan opstille kandidater, der skriftligt
har erklæret sig villige til valg.
Stk. 4.
Stemmeret til respektive sektioners tilforordnede m.v.
har alle medlemmer af den pågældende sektion.
Stk. 5.
Valgbare er alle medlemmer i sektionen, der har
speciallægeanerkendelse i det pågældende speciale, og
som er tilsluttet sektionen.

68
Valget sker ved urafstemning. Simpelt flertal er afgørende. Valget gælder for fire år, med mindre der af
myndighederne er fastlagt særlige regler herom. Et
medlem og en suppleant fra hver sektion afgår hvert
andet år. Umiddelbart genvalg som tilforordnet kan ikke
finde sted.
§ 11
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 maksimale
sammenhængende funktionstid på 6 år.
Stk. 3.
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.
§ 12
Beslutning om selskabets ophævelse kræver en majoritet på
mindst 4/5 af selskabets medlemmer ved urafstemning efter
behandling på en generalforsamling.

§ 13
I tilfælde af selskabets ophævelse tilfalder en eventuel
kassebeholdning Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært andet
fond til fremme af psykiatrisk forskning.

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 sæde i bestyrelsen. Dette
betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være
formandsemner, men blot at bestyrelsen bør være
således
sammensat,
at
kontinuitet
mellem
bestyrelsespladser og formandspost kan sikres.

2.

Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som
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geografisk
tilhørsforhold,
stilling
som
yngre
læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk
afdeling, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt
hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør
hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og
engagement ikke kunne trænges i baggrunden af
rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier.
3.

For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan
være repræsenteret ved generalforsamlingerne, skal der
tages geografiske hensyn ved placeringen af disse.

4.

I forbindelse med etablering af det børne- og
ungdomspsykiatriske
speciale
bør
det
i
en
overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske repræsentation i bestyrelsen stammer
fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afdelinger.
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de
voksenpsykiatrisk
uddannede
ungdomspsykiatere
repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og
ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det
børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, Ikursusudvalg
og
det
voksenpsykiatriske
videreuddannelsesudvalg.
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2. Standardbestemmelser for interessegrupper i DPS (jvf.
DPS's love § 5).
Interessegrupperne kan, såfremt de ønsker det, organisere sig
efter følgende retningslinier.
§ 1.

Interessegrupperne er medlemsgrupperinger under
Dansk Psykiatrisk Selskab og respekterer således i det
hele Dansk Psykiatrisk Selskabs love og beslutninger
vedtaget af selskabets generalforsamling og bestyrelse.

§ 2.

Interessegruppens formål er at fremme og øge
kendskabet til særlige discipliner indenfor psykiatrien ud
fra
såvel
handlings- som forskningsorienterede
synsvinkler.
a. For at opnå dette kan interessegrupperne arrangere
egne møder om relevante problemstillinger og bistå
Dansk Psykiatrisk Selskab med at organisere møder,
kurser m.v.
b. Interessegrupperne kan afgive udtalelse til
bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab efter
anmodning og på eget initiativ.
c. Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på
selskabets vegne.

§ 3.

Ethvert medlem af Dansk Psykiatrisk Selskab kan blive
medlem af en interessegruppe.

§ 4.

En
interessegruppe
kan
tillade
optagelse
af
ekstraordinære medlemmer, dvs. personer med faglig
interesse for området, som ikke er medlemmer af Dansk
Psykiatrisk Selskab.
Ekstraordinært
medlemskab
kræver
individuel
godkendelse af interessegruppens kompetente organ.
Ekstraordinære medlemmer kan ikke indvælges i
interessegruppens kompetente organer og kan ikke
deltage i behandling af sager omfattet af § 2b.

§ 5.

Grupperne afgør selv, hvorledes deres organisatoriske
opbygning skal være.
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18. FYP'S VEDTÆGTER
§1
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af Dansk
Psykiatrisk Selskab (DPS).
§2
Fraktionens formål er at fremme yngre børne-ungdomspsykiatere
og voksenpsykiateres interesser inden for DPS's formålsparagrafs
rammer.
Dette opnås ved:
1)
at nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at
udforme oplæg til diskussionsmøder,
2)
at oprette og opretholde informationsvirksomhed,
kombineret med indbyrdes kommunikation,
3)
at opstille medlemmer af FYP ved valg til DPS's
bestyrelse og holde denne informeret om FYP's
synspunkter.
§3
I FYP optages yngre psykiatere, der er medlemmer af DPS og
F.a.y.L. Indmeldelse i FYP sker automatisk ved indmeldelse i DPS.
Udmeldelse følger automatisk udmeldelse af F.a.y.L eller DPS.
Yngre psykiatere i DPS, der ikke ønsker medlemskab af FYP, kan
udmelde sig i henhold til § 4 i DPS' love.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november måned.
FYP's ledelse indkalder skriftligt hertil med 3 ugers varsel.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning fra ledelse og arbejdsgrupper.
3.
Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
4.
Valg af ledelse, medlemmer af arbejdsgrupper og
revisorer og opstilling af eventuelle FYP kandidater ved
valg til DPS' bestyrelse.
5.
Eventuelt.
Kandidater til FYP's ledelse skal indkaldes af ledelsen inden 1.
september, og opstilling kan finde sted før eller på
generalforsamlingen.

72
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP's ledelse senest 1.
oktober få en sag optaget som selvstændigt punkt på
dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen træffes ved
simpelt stemmeflertal, j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal
være skriftlig, hvis blot et medlem forlanger det.
§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYP's ledelse,
hvis 3 medlemmer af denne ønsker det. Hvis en tredjedel af
medlemmerne skriftligt begærer dette over for ledelsen, skal
denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær
generalforsamling med 14 dages varsel.
§6
Kassereren fremlægger revideret regnskab, budget og kontingentforslag ved den ordinære generalforsamling.
§7
Stk. 1.
På generalforsamlingen vælges ledelsesmedlemmer.
Ledelsen skal fortrinsvis sammensættes af både børneungdomspsykiatere og voksenpsykiatere, således at der
bor ledelsesmedlemmer såvel øst som vest for
Storebælt. Afstemningen er skriftlig og sker ved
udfyldelse af stemmeseddel med navne på medlemmer,
som opstiller til valg.

Stk. 2.
Der vælges efter flest stemmer 4 ledelsesmedlemmer for
2 år i ulige år og 3 ledelsesmedlemmer for 2 år i lige år.
Ved et medlems afgang fra ledelsen efter mindre end et
års funktion vælges ved den årlige generalforsamling
den af de opstillede kandidater, der har fået flest
stemmer efter de indvalgte ledelsesmedlemmer, som
nyt medlem for det resterende år.
Stk. 3.
Ved stemmelighed foretages om nødvendigt ny
afstemning af de fremmødte på generalforsamlingen, og
ved fortsat stemmelighed foretages lodtrækning mellem
kandidaterne med lige antal stemmer.
§8
Ledelsen konstituerer sig umiddelbart efter generalforsamlingen
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med en formand, en sekretær og en kasserer med den begrænsning, at en person kan vælges til formand højst 2 på hinanden
følgende år. Ledelsen koordinerer fraktionens arbejde. Protokollat
over alle ledelsesmøder skal underskrives af mindst 3
ledelsesmedlemmer.
§9
Generalforsamlingen eller ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til
behandling af specielle opgaver.
§ 10
Medlemmer af FYP i DPS' bestyrelse er bisiddere i FYP's ledelse. De
har møderet ved alle ledelsesmøder i FYP og mødepligt, når
ledelsen ønsker det. Medlemmer af FYP i DPS' udvalg er
medlemmer af tilsvarende arbejdsgrupper, der er nedsat af
fraktionen.
§ 11
Rejseudgifter for medlemmer af ledelse og arbejdsgrupper til
indkaldte møder refunderes efter gældende aftale med ledelsen.
§ 12
Beslutning om fraktionens ophør skal vedtages ved to på
hinanden følgende generalforsamlinger. Mindst 2/3 af de
fremmødte skal ved hver af disse generalforsamlinger stemme for
ophøret. Ved fraktionens ophør tilfalder en eventuel formue DPS.
§ 13
Vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 flertal blandt de
fremmødte på generalforsamlingen. Forslag til vedtægtsændringer
skal være udsendt til medlemmerne samtidig med indkaldelse til
generalforsamling.

