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DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

1. FORMANDENS BERETNING 
1.1. DPS’ struktur
Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger 
under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af medlemmerne er sluttet 
sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed er 
generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalforsamlingen 
vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte en række 
stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige arbejdsområde, nemlig 
uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc 
udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet.
Lovene giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige grupper 
(interessegrupper). Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der er 
godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love.

1.2. Medlemstal 
Medlemstal pr. 1. januar 2008
Ordinære medlemmer: 904
Æresmedlemmer: 2
Korresponderende medlemmer: 2
Alderspensionister og ikke aktive: 209
Udlandsarbejdende medlemmer: 13
I alt: 1130

Kønsfordeling Mænd Kvinder i alt

Overlæger 237 189 426
Prakt. speciallæger (hovederhverv) 96 61 157
Afdelingslæger 29 47 76
Yngre læger i øvrigt 63 132 195
Andre 32 16 48
I alt (ekskl. “andre”) 425 429 854

Medlemmer afgået ved døden i år 2007
Jørgen Snedevig
Rudolf Sørensen
Jens Evan Schmidt
Lilli Justesen
Peter Hollnagel
Rud Lundberg
Hedvig Jacoby
Otto Lund
Henning Mose
Karen Sloth Lauszus

Æret være deres minde.

1.3. Medlemsmøder
Medlemsmøde nr. 610
Årsmødet 2007, 15-17. marts 2007 på Hotel Nyborg Strand. Se senere.
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Medlemsmøde nr. 611
Strömgren-medaljen 2007 tildeltes ved Dansk Psykiatrisk Selskabs møde d. 22.11.2007 
i auditoriet, Århus Universitetshospital, Risskov professor Robin M. Murray, Institute of 
Psychiatry ved Maudsley Hospital, London. Professor Murray holdt en forelæsning med 
titlen: ”Schizophrenia is more than a brain disease”.

Medlemsmøde nr. 612
I forbindelse med udarbejdelsen af en vejledning i brug af antipsykotika havde DPS 
ved overlæge Anders Fink-Jensen arrangeret en række møder for medlemmer og andre 
interesserede på Færøerne d. 3. maj.

1.4. Bestyrelsen pr. 1. januar 2008
Poul Videbech (Formand) valgt 2003/formand 2006
Anders Fink-Jensen (Næstformand) valgt 2005/næstformand 2006
Annette Lolk (sekretær) valgt 2004 
Bodil Andersen (kasserer) valgt 2007
Torsten Jacobsen valgt 2004
Gertrud Krarup valgt 2005
Marianne Kastrup valgt 2005
Jeanett Bauer valgt 2007 
Torsten Melgaard Madsen valgt 2006 (udtrådt januar 2007)

1.5. Bestyrelsens arbejde 2007

1.5.1. Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har holdt møde den 29.1, 26.2, 17.3, 30.4, 4.6, 27.8, 24.9, 29.10, 26.11 
og 10.12.

1.5.2. Årsmødet og generalforsamling 2007

Årsmødet blev afholdt 15.-17. marts på Hotel Nyborg Strand. Der var 289 tilmeldte 
deltagere. Protokolat fra generalforsamlingen d. 16.3.2007 er indsat efter formandens 
beretning.

1.5.3 Fælles grundlag for DPS’ udvalg og revidering af kommissorier

Bestyrelsen har ønsket at få fælles ensartede retningslinjer for måden, de forskellige 
udvalg under selskabet fungerer på. Man har derfor udarbejdet et sæt generelle 
retningslinjer, som har været til høring blandt udvalgene og nu fi ndes på hjemmesiden. 
Retningslinjerne omhandler bl.a., hvorledes ledige pladser i udvalgene skal besættes 
ved opslag på hjemmesiden. Desuden behandles udvalgenes økonomi, herunder 
at evt. regnskaber skal være revideret af revisor og sendes til selskabets kasserer. 
Sponsorering af andre aktiviteter end kurser må kun fi nde sted efter bestyrelsens 
godkendelse. Se www.dpsnet.dk - hvem er vi - udvalg.

I året, der er gået, har bestyrelsen set kritisk på de forskellige underudvalg og luget lidt 
ud. Således er Udvalget for Distriktspsykiatri nedlagt og Interessegruppen for Kognitiv 
Adfærdsterapi har opløst sig selv. Desuden er man ved at gennemgå og revidere alle 
udvalgs kommissorier samt lægge disse på hjemmesiden.

1.5.4 Retningslinier for faglig bedømmelse af ansøgere til kursusstillinger  

Danske regioner har ønsket at erstatte det gamle pointsystem til bedømmelse af 
ansøgere til H-stillinger med en vurdering af kompetencer opnået i I-stilling og en 
vurdering af det faglige potentiale, ansøgeren menes at have. Dette er især nødvendigt, 
fordi den nye 4-års regel betyder, at de fremtidige ansøgere ikke har ret lang tid til at 
kvalifi cere sig til H-stilling. Man har derfor anmodet de videnskabelige selskaber om at 
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udforme en  faglig profi l - eller et fagligt bedømmelsesskema, som muliggjorde dette. 
Dette skema skal give mulighed for bedømmelse af ansøgerne i forhold til speciallægens 
7 roller, som medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, sundhedsfremmer, leder/
administrator, akademiker og professionel.

Bestyrelsen er gået ind i dette arbejde sammen med repræsentanter for FYP for at 
kunne præge bedømmelsessystemet mest muligt, således at der blev lagt tilstrækkelig 
vægt på kompetencer, der var relevante for psykiateruddannelsen. Der er nu udarbejdet 
et skema til vurdering af kompetencer efter følgende skala: Under forventet niveau, 
på forventet niveau, over forventet niveau eller væsentligt over forventet niveau. Der 
er udover klinisk erfaring lagt vægt på videnskabelig produktion/interesse, men også 
på vurdering af eventuel psykoterapeutisk erfaring, særlig teoretisk erfaring (kurser), 
administrativ erfaring og undervisningserfaring.

1.5.5. Forskningskursus i Videreuddannelsen

Ifl g. målbeskrivelsen for psykiatri skal der udarbejdes et kursus i forskningsmetodologi 
(kaldet det specialespecifi kke kursus i forskningstræning) i de 3 uddannelsesregioner. I 
den nye speciallægeuddannelse indgår forskningstræning, der blev reduceret i omfang 
fra 3 mdr. til 20 dage. De ti dage er tiltænkt kursusvirksomhed, og de videnskabelige 
selskaber er opfordret til at byde ind med specialespecifi kke kurser. Bestyrelsen 
besluttede at gå ind i dette arbejde under forudsætning af, at der blev lavet ét fælles 
kursus for regionerne, fordi man ikke mente, det ville give meget mening, hvis hver 
uddannelsesregion forsøgte at lave sit eget kursus. Man bad derfor Forskningsudvalget 
om at forestå dette arbejde. Kursusledelse blev Henrik Lublin, Merete Nordentoft og 
Birthe Glenthøj, som meget hurtigt udarbejdede et godt og alsidigt kursusprogram, 
som løber af stabelen for første gang i forårssemestret 2008 med undervisere fra hele 
landet.  

1.5.6. Høring om krisehjælp på Christiansborg marts 2007

Foreningen af Speciallæger (FAS) ønskede sammen med Psykologforeningen at holde 
en konference på Christiansborg i marts 2007 om nytten af kriseterapi. I den anledning 
spurgte man, om DPS ville bidrage. Da det skønnedes at være en vigtig opgave, deltog 
vi via vores Interessegruppe for Psykotraumatologi. På trods af dette bidrag, stod 
FAS og Psykologforeningen dog som arrangører. Desuden bar programmet præg af 
meget sparsom vægt på evidensbaserede anbefalinger. En modvægt til dette udgøres 
dog af det i 2007 publicerede Referenceprogram for Angstlidelser, hvor kriseterapi og 
forebyggelse af PTSD også behandles på en videnskabelig særdeles velfunderet måde. 
Se dette på www.dpsnet.dk - publikationer – DPS rapporter.

1.5.7. Møder med Lægeforeningen og Folketingets psykiatriordførere

Bestyrelsen har haft fl ere kontakter med Lægeforeningen, hvor man har drøftet 
rekrutteringsproblemer og problemer generelt inden for psykiatrien. Der har været 
en nyttig meningsudveksling og enighed om, at der burde udarbejdes en national 
plan for psykiatrien, ligesom der tidligere har været nationale ”kræfthandleplaner” og 
”hjerteplaner”, som har haft stor effekt ved at sætte fokus på de respektive områder. 
Der har også været kontakt til den daværende sundhedsminister mhp. dette. Foreløbig 
har dette dog ikke båret frugt, men bestyrelsen mener, at det fortsat er vigtigt at arbejde 
for. Der har derfor også været fl ere møder med psykiatriordførerne på Christiansborg 
og Folketingets §71-udvalg, hvor man bl.a. har drøftet dette.

1.5.8. Rekrutteringen til psykiatrien og Rekrutteringsudvalgets betænkning

Bestyrelsen er meget bekymret ved udsigten til stigende mangel på speciallæger i 
psykiatri. Man har forsøgt at formidle ideer til afhjælpning af problemet fra medlemmerne 
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og til diverse kontakter til Regionsforeningen, Sundhedsministeriet, Sundhedsstyrelsen 
samt medlemmer af Folketinget. Igen og igen har man påpeget, at udvidelse af turnus 
med et ophold på psykiatrisk afdeling ikke alene er fagligt velbegrundet, men også vil 
øge tiltrækningen til faget jf. rapporten om medicinstuderendes holdning til psykiatrien 
fra DSI. 

I 2007 ændrede sundhedsministeren imidlertid reglerne for turnus på trods af bl.a. 
yngre lægers protester og af at uddannelsen på mange måder blev forringet. Bestyrelsen 
mener selvfølgelig, at alle turnusforløb burde indeholde psykiatri, men i det mindste 
blev det herefter muligt at sammensætte turnusforløb, hvor psykiatri kunne komme til 
at indgå i nogle af dem.

Imidlertid synes rekrutteringsproblematikken at være i langsom bedring. Søgningen til 
faget er således i stigning målt på behovet for pladser på I-kurserne. De seneste år er 
der sket en gradvis stigning i det procentvise andel af I- og H-stillinger, der er besatte. 
Dette dækker dog over store regionale forskelle:

Uddannelsesregion Øst: 
Region Sjælland mangler folk i både I- og H-stillinger. Det daglige arbejde klares bl.a. 
ved hjælp af AP-læger.
Region Hovedstaden: Bispebjerg Hospital, Amager Hospital og Hvidovre Hospital: alle 
H-forløb besat, men ikke alle I-stillinger. Glostrup: alle uddannelsesstillinger besat. RH: 
alle uddannelsesstillingerne besat, der er fl ere ansøgere til stillingerne og uopfordrede 
ansøgere.

Uddannelsesregion Syd: 
I-stillinger og H-stillinger er besat i Odense i sidste runde. Man mærker dog følgerne 
af tidligere års manglende besættelse af H-stillinger i form af for tyndt bemandede 
vagtlag.
Augustenborg: Indtil nu har det været nødvendigt at ad hoc klassifi cere. Nu har der 
været mangel på ansøgere til enkelte I-stillinger.

Uddannelsesregion Nord:
Ålborg har for første gang i fl ere år en H-stilling besat. Der har været store problemer 
med rekruttering, men der er begyndt at komme fl ere ansøgere til I-stillinger. Samlet 
er ca. 1/3 af uddannelsesstillingerne besat. Som i Odense mærkes også resultaterne 
af fl ere års manglende besættelse af uddannelsesstillingerne.

Det af bestyrelsen nedsatte ”Rekrutteringsudvalg”, barslede i december 2007 med en 
betænkning, der gennemgik problemets forskellige aspekter og kom med konstruktive 
løsningsforslag. Efter udgivelsen fi k betænkningen stor ros af formanden for Dansk 
Medicinsk Selskab (DMS) professor Michael Hasenkam, som udtalte at rapporten var 
”præcis, kortfatten og velskrevet” og ”psykiatrien viser vejen frem”. DMS udsendte 
rapporten til alle medlemsorganisationerne til inspiration.

Samarbejdet mellem den nystiftede og meget succesrige forening ”Psykiatrisk Selskab 
for Medicinstuderende” (se senere) og DPS er også et led i bestræbelserne for at bedre 
fagets image og tiltrækning på unge læger.

Imagepleje er et nøgleord, og gennem kronikker i dagspresse og tidsskrifter samt talrige 
interviews har bestyrelsen forsøgt at forbedre holdningen til faget blandt politikere, 
administratorer og menigmand. 

1.5.9. Betænkning fra Udvalget for Psykoterapeutiske Behandlingsmetoder

I december 2007 udsendte bestyrelsen et udkast til ny psykoterapibetænkning til 
høring. Dette udkast har DPS’ Psykoterapiudvalg arbejdet på gennem adskillige år. Det 
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er et meget omfattende arbejde, som nu nærmer sig afslutningen.

Fristen for revision af den nugældende psykoterapibetænkning var sat til 5 år, dvs. til 
2005. I mellemtiden er overgangsordningen for godkendelse af vejledere i kognitiv 
adfærdsterapi blevet etableret og udløb sommeren 2007. Speciallægereformen er 
ved at blive hverdag med omfattende registrering og dokumentation af uddannelse, 
hvorfor det har været et ønske med den foreliggende revision at synliggøre de 
psykoterapeutiske uddannelseselementer, der fi ndes i det daglige kliniske arbejde 
og at tilpasse beskrivelsen af grunduddannelsen i psykoterapi til målbeskrivelsen for 
uddannelsen til speciallæge i psykiatri. Det har desuden med det foreliggende forslag 
været magtpåliggende for udvalget og bestyrelsen, at den danske grunduddannelse i 
psykoterapi på sigt nærmer sig den europæiske standard. 

Forslaget indebærer en væsentlig omlægning af undervisningen på grunduddannelsen. 
Af den grund anbefales det, at implementeringen af det nye forslag følges tæt med 
stillingtagen til forløbet og evt. behov for justeringer hvert andet år. 
Se hele høringsudkastet på www.dpsnet.dk - publikation – DPS rapporter. 

1.5.10. Udarbejdelse af referenceprogram for hhv. angst og depression

Med en formidabel arbejdsindsats fra ikke mindst DPS’ medlemmer af arbejdsgrupperne 
for referenceprogram om Angst forestået af professor Raben Rosenberg og Unipolar 
depression hos voksne ved professor Poul Videbech lykkedes det i november 2007 at 
færdiggøre disse to værker.  

Referenceprogrammerne giver et detaljeret overblik over den videnskabelige evidens 
bag udredning og behandling af hhv. angstlidelser og depression med en række 
anbefalinger gradueret efter styrken af den tilgrundliggende evidens. 

Disse sygdomme hører til blandt de socialt og menneskeligt set mest byrdefulde 
sygdomme i verden og koster årligt det danske samfund over femten milliarder kroner. 
Omkring 3 % af den danske befolkning har en depression, men kun under halvdelen 
får stillet den korrekte diagnose og tilbydes effektiv behandling. Tilsvarende tal gælder 
for angstlidelserne. Pga. af de store mørketal anbefales screening i almen praksis af 
særlige risikogrupper som kronisk somatisk syge, gravide og ammende.

Den meget omfattende evidens for effekten af antidepressiv medicin, kognitiv 
psykoterapi og kombinationer heraf gennemgås i referenceprogrammet. Desuden 
omtales den eksisterende viden om effekten af andre former for behandling - 
eksempelvis benzodiazepiner, lys, fi skeolie og magnetstimulation. Endelig omtales 
vores viden om behandling af specielle grupper, så som gamle, gravide og ammende 
samt somatisk syge.

Referenceprogrammerne peger på en række organisatoriske forhold, som bør udredes 
yderligere i lyset af anbefalingerne af evidensbaseret behandling. Blandt andet udvidet 
brug af såkaldt ”shared-care” samarbejde mellem praktiserende læge, psykiater og 
psykolog samt oprettelse af specialiserede klinikker. Det må forventes, at fuldstændig 
implementeringer af anbefalingerne vil kræve tilførsel af ressourcer. Til gengæld vil 
der være væsentlige samfundsøkonomiske besparelser ved suffi cient forebyggelse og 
behandling. Men læs selv programmerne på www.dpsnet.dk!

1.5.11. Møde i Nordisk Samarbejdskomite i Helsingør

Nordisk psykiatrisk samarbejdskomite er et nordisk organ med repræsentation 
af formændene for de fem nordiske psykiatriske selskaber/foreninger samt en 
repræsentant for hvert land. Denne repræsentant er valgt for 6 år. I øjeblikket ligger 
formandsposten hos Island ved overlæge Halldóra Ólafsdóttir, der afl øste Danmark på 
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denne post i 2006. 

Komiteen mødes en gang årligt, og landene er på skift vært for dette møde, der i 2007 
fandt sted 20.-21. april i Helsingør. Til møderne er desuden inviteret redaktøren for 
Nordic Journal of Psychiatry samt WPAs regionale repræsentant. 

Ved mødet afholdt i 2007 udveksledes erfaringer fra arbejdet i de psykiatriske selskaber, 
herunder rekruttering til psykiatrien, forskelle i anvendelse af tvangsforanstaltninger, 
udgivelse af guidelines, strategier til at øge ressourcetilgang til psykiatrien. Endvidere 
drøftedes Nordic Journal of Psychiatry, der oplever en betydelig manuskripttilstrømning 
og aktuelt har en impact faktor på 0.9. Tidsskriftet er nu inkluderet i ISI Clinical 
Medicine & Science Citation Index. Nordisk psykiatrisk samarbejdskomite er formel 
ejer af Nordic Journal of Psychiatry, som udgives af forlaget Francis & Taylor med en 
kontrakt, der løber til 2009.

Nordisk psykiatrisk samarbejdskomite er også ansvarlig for, at der afholdes fælles 
nordiske psykiaterkongresser hvert 3. år, og i de år, der afholdes kongres, mødes 
komiteen desuden i forbindelse med kongressen. Den XXVIX Nordiske Psykiaterkongres 
vil blive afholdt i Stockholm 22-25. september 2009.

1.5.12. Høringssvar

DPS er i året løb blevet bedt om at kommentere en række lovforslag, udkast til cirkulærer 
og andet. Svarene på disse kan se på hjemmesiden, men skal kort opremses her:

Høringssvar vedr. Faglig vejledning for den lægelige behandling af stofmisbrug i   
 Danmark. December 2007

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger for svangeomsorgen.    
 September 2007.

Svar ang. borgernes ret til elektronisk adgang til egne journaloplysninger. 
 August 2007. 

Høringssvar til udkast til rapport om Fremtidens ambulante psykiatri i Danmark.  
 Maj 2007. 

Høringsvar vedr. Den Danske Kvalitetsmodel - IKAS - Høring vedrørende de
 en kelte standarder. Maj 2007.

Høringsvar vedr. Den Danske Kvalitetsmodel - IKAS - Generel vurdering af
 hø ringsmaterialet. Maj 2007

Vedrørende rapporten Børn af forældre med psykisk sygdom. Anbefalinger til god
 praksis i psykiatrien og det tværsektorielle samarbejde. Maj 2007

Høringssvar vedr. Sundhedsstyrelsens rapport - Gennemgang af akutberedskabet
 2006. Februar 2007.

1.5.13. Hjemmesiden www.dspnet.dk

Hjemmesiden fungerer godt. Den har ca. 3000 unikke besøg om måneden. Et besøg 
på hjemmesiden varer i gennemsnit ca. 5 minutter, hvilket er meget lang tid for en 
hjemmeside. Der bliver downloadet mellem 400 og 800 MB rapporter osv. om måneden. 
De mest populære sider er 1) Kalenderen, 2) Presseklip og 3) Kurser og lignende.

Kalenderen fungerer som gratis opslagstavle for arrangementer, der afholdes af 
interessegrupperne. Andre kan også få lov at annoncere - mod betaling, med mindre 
det drejer sig om et non-profi t arrangement med beskedent eller intet budget – og hvis 
opslaget skønnes at have interesse for medlemmerne.

I 2006 startede det såkaldte medlemsforum, hvor medlemmerne kunne debattere 
med hinanden uden at ikke-medlemmer kunne følge med. Dette debatforum har ikke 

•

•
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•

•

•
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•
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været benyttet ret meget og er åbenbart sværere at løbe i gang end først antaget.
Enkelte interessegrupper fået deres egne områder til opslag, medlemsbreve osv., men 
heller ikke denne mulighed har været særligt benyttet.

Hjemmesiden fungerer også som DPS’ arkiv. Alle vores høringssvar, mødereferater og 
betænkninger gemmes der, hvorved vi dels opnår en høj grad af tilgængelighed, dels 
at arkivet ikke går tabt pga. udskiftninger af formænd eller bestyrelsesmedlemmer.   

1.5.14. DPS, pressen og psykiatriens image i befolkningen

DPS har i det forløbne år markeret sig i pressen på en række områder. En søgning på 
Infomedia viser, at Dansk Psykiatrisk Selskab i stigende grad citeres i dagspressen. 
Antallet af gange selskabet nævnes er således steget fra mellem 50 til 100 gange/år i 
årene 2000-2005 til 274 gange i 2007. Dvs. i gennemsnit mere end 5 gange om ugen 
nævnes Dansk Psykiatrisk Selskab i et dansk medie!

Dette skyldes dels øget bevågenhed fra pressens side over for psykiatrien, dels en 
bevidst pressestrategi fra bestyrelsens side. Man har således ikke alene altid stillet sig 
til rådighed, hvis journalister ville have en kommentar til et dagsaktuelt spørgsmål, 
men også aktivt brugt selskabets journalist Anne Westh fx til at imødegå forkerte eller 
tendentiøse avisartikler og lignende.

I samarbejde med vores journalist har vi således bl.a. skrevet fl g.

”Information og misinformation om antidepressiv medicin” i Information og   
 Kristeligt Dagblad.

”Rekruttering af nye læger til psykiatrien” i Ugeskrift for Læger
”Stigmatisering af psykisk syge” i Jyllandsposten
”Psykiatrien under pres” i Politiken

Desuden en lang række interviews til de førende dagblade og fagtidsskrifter om
 

De utilstrækkelige tilbud til psykisk syge
Psykofarmakaforbruget i den danske befolkning
ECT-behandling
Psykisk sygdom blandt langtidssygemeldte
Debat om djævleuddrivelse hos psykisk syge (igen igen)
Bæltefi ksering
Penismisundelse(!)
Psykisk syge lovovertrædere
Er der tilstrækkeligt med sengepladser i Danmark?
Psykisk syge misbrugere
Brugen af antidepressiv medicin
Behandling af PTSD
Brugen af førtidspension til psykisk syge
Manglen på psykiatere

Osv. osv.

Generelt har pressen vist meget stor interesse og lydhørhed over for vores synspunkter, 
og samarbejdsklimaet må aktuelt betegnes som godt. Der er således meget langt 
mellem tidligere tiders antipsykiatriske artikler, selvom enkelte overvintrede vildskud 
stadig kan ses.

Bestyrelsen har ofret meget tid på sådanne presseopgaver, da man opfatter dette 
arbejde som meget vigtigt mhp. at pleje fagets image i befolkningen og blandt 
beslutningstagere.
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Endelig skal nævnes, at vi i bestyrelsen er yderst tilfredse med,  at Almenpsykiatrisk 
afd. Nord, Århus Universitetshospital, Risskov i 2007 blev kåret som den bedste 
uddannelsesafdeling blandt alle hospitalsafdelinger i landet, altså ikke kun blandt 
psykiatriske afdelinger.

1.5.15. Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende

DPS har fået et godt samarbejde med foreningen ”Psykiatrisk Selskab for 
Medicinstuderende”, som har ca. 120 medlemmer i Århus. En tilsvarende forening er 
startet i København med omkring 40 medlemmer.  Bestyrelsen fi nder dette samarbejde 
vigtigt og vil fortsat tilbyde studerende deltagelse i Årsmødet til reduceret pris.

1.5.16. Målbeskrivelse for Psykiateruddannelsen

Videreuddannelsesudvalget og bestyrelsen har ydet et meget stort arbejde med 
at opdatere Målbeskrivelsen for Psykiateruddannelsen. Dette er beskrevet som et 
selvstændigt punkt i årsberetningen. 

Der har i dagspressen været fremsat en i nogen grad urimelig kritik af vægtningen 
af psykofarmakologien i psykiateruddannelsen, hvor man har gjort gældende, at 
”psykiatere lærer kun om psykofarmakologi på et 3 dages kursus”. Et indlysende 
forkert udsagn, som pressen imidlertid slugte råt. Alligevel forespurgte bestyrelsen 
Sundhedsstyrelsen om muligheden for udvidelse af antallet af kursusdage til 
undervisning i psykofarmakologi på H-uddannelsen. Svaret herpå har været negativt, 
idet styrelsen gjorde gældende, at der ikke måtte ske en øgning af det samlede antal 
kursusdage. Bestyrelsen mener, at efter revisionen af målbeskrivelsen er der en 
passende vægtning af de mange forskellige vidensområder, som kommende psykiatere 
skal tilegne sig.

1.5.17. 100 års udvalget

I anledning af at DPS i december 2008 fejrer sin hundrede års fødselsdag har bestyrelsen 
nedsat et udvalg bestående af Annette Lolk, Peter Kramp, Jeanett Bauer, Dorte Sestoft 
og Marianne Kastrup, som skal planlægge festlighederne i den anledning. 

Jubilæet vil blive fejret med en række arrangementer dels for offentligheden, dels for 
medlemmerne, hvor vi fejrer faget og os selv. Arrangementet den 7. december 2008 
vil fi nde sted i Rigshospitalets auditorium og være åbent for offentligheden. Her er 
formålet at vise psykiatriens bredde og betydning ved at afholde en række oplysende 
foredrag om væsentlige aspekter af faget.

På selve jubilæumsdagen – den 8. december – afholdes symposium og reception i 
Københavns Universitets festsal for selskabets medlemmer, honoratiores samt indbudte 
gæster og samarbejdspartnere. 

Endelig skal nævnes, at der i anledning af jubilæet vil blive udgivet et festskrift om 
selskabets historie, forfattet af Tom G. Bolwig i form af et supplementum til Nordic 
Journal of Psychiatry. Se særskilt beretning fra udvalget

1.6. Andre aktiviteter i Selskabet

1.6.1. Forfatter og referentvirksomhed for Medicin.dk. 

Afl øseren for ”Lægemiddelkataloget” og ”Medicinfortegnelse” hedder Medicin.dk. Den 
fi ndes i en stor udgave, en kittelbog samt på internettet. Følgende kolleger har bidraget 
til værket:
Antipsykotika: forfatter Anders Fink-Jensen, referent Dansk Psykiatrisk Selskab (Henrik 
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Lublin).
Lithiumsalte: forfatter Per Vestergaard, referent  Dansk Psykiatrisk Selskab (Elisabeth 
Tehrani).
Anxiolytika: forfatter Raben Rosenberg, referent  Dansk Psykiatrisk Selskab (Peter W. 
Jepsen) samt Dansk Selskab for Almen Medicin (Kaj Sparle Christensen).
Hypnotika og sedativa: forfatter Gordon Wildschiødtz, referent Dansk Psykiatrisk Selskab 
(Peter W. Jepsen) samt Dansk Selskab for Almen Medicin (Kaj Sparle Christensen).
Antidepressiva: forfatter  Poul Videbech, referent  Dansk Psykiatrisk Selskab (Poul Erik 
Buchholtz Hansen) samt Dansk Selskab for Almen Medicin (Kaj Sparle Christensen).
Narkolepsi: forfatter Gordon Wildschiødtz, referent  Dansk Psykiatrisk Selskab (Torben 
Arngrim).
Attention Defi cit Hyperacitivity Disorder (ADHD): forfatter Gordon Wildschiødtz, 
referent  Dansk Psykiatrisk Selskab (Torben Arngrim).
Demens: forfatter  Peter Johannsen, referent  Dansk Neurologisk Selskab (Hans 
Brændgaard), Dansk Psykiatrisk Selskab (Peder Christensen bliver referent i fremtiden)), 
Dansk Selskab for Geriatri (Susanne van der Mark) og Dansk Selskab for Almen Medicin 
(Frans Boch Waldorff).
Andre midler mod lidelser i centralnervesystemet: forfatter Ulf Simonsen, referent 
Dansk Neurologisk Selskab (Dorte Rasmussen) samt Dansk Selskab for Anæstesiologi 
og Intensiv Medicin (Steen Barnung).
Alkoholmisbrug: forfatter Finn Zierau, referent  Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 
(Henrik Thiesen). 
Medicinmisbrug: forfatter Ole Hetmar, referent Dansk Selskab for Addiktiv Medicin 
(Henrik Thiesen) samt Dansk Selskab for Almen Medicin (Birger Aaen-Larsen).

1.6.2. Inspektorordningen

Inspektorordningen har til formål at bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af 
den lægelige videreuddannelse på uddannelsesafdelingerne på landets sygehuse mv. 
Ordningen var ved sin start i 1997 frivillig, men blev obligatorisk fra 2001 i en revideret 
form efter anbefalinger i en ekstern evaluering i rapporten: Inspektorordningen 
- Evalueringsrapport (dec. 1999) og i Speciallægekommissionens betænkning (maj 
2000). Senest foreligger en revideret Vejledning for Inspektorordningen, 2007 se 
www.sst.dk

Følgende medlemmer fungerer som inspektorer, der afl ægger de psykiatriske afdelinger 
besøg: Fra Region Nord: Kjeld Reinert (fratræder efter næste besøg), Region Syd: Lise 
Pilø, Lars Møller Nielsen (juniorinspektor fra FYP), og fra Region Øst: Anne Lindhardt, 
Ejnar Bundgaard Larsen, Jeanne Molin og Charlotte Lundby.

Der er således mangel på inspektorer såvel som juniorinspektorer i Region Nord og 
Syd, da der er behov for mindst 4 inspektorer i hver region. Interesserede overlæger 
eller yngre læger bedes melde sig til DPS’ sekretær.

1.6.3. Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

Sundhedsstyrelsen nedsatte i overensstemmelse med sundhedsloven Det
Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning i begyndelsen af 2006. Psykiatrien blev 
repræsenteret ved Anders Fink-Jensen, udpeget af Dansk Medicinsk Selskab. Udvalget 
har i 2007 afholdt 4 møder og har bl.a. gennemgået “Akutberedskabet”. Arbejdet 
fortsætter i 2008 med gennemgang af en række specialer.

1.7. Tak til alle aktive!
En lang række udvalg og interessegrupper i DPS har været aktive i det forløbne år. Særligt 
de to arbejdsgrupper bag referenceprogrammerne for angstlidelser og depression har 
gennem de seneste 3 år ydet en kæmpe indsats, som de fortjener stor tak for.  
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Det er af fuldstændig uvurderlig betydning for DPS, at så mange medlemmer udfører et 
stort og ulønnet arbejde for vores fag. Dels offi cielt ved deltagelse i råd, nævn og udvalg 
under Regionsforeningen, Sundhedsministeriet og –styrelsen, dels i befolkningen og 
blandt kolleger ved deltagelse i debatmøder, undervisning samt i medierne. Gennem 
dette arbejde får DPS stor og vigtig indfl ydelse på en række fronter, som vi ellers ikke 
ville få.

Ikke mindst medlemmerne af bestyrelsen har udført et meget tidskrævende og ulønnet 
arbejde. Jeg har været særdeles glad for vores samarbejde i det forløbne år. Vi har 
haft mange diskussioner til møderne og ikke altid været enige. Men møderne har altid 
foregået i en god stemning, hvor man fornemmede, at alle trak på samme hammel. 
Ingen har vægret sig ved at påtage sig opgaver, selvom alle kom fra en travl hverdag 
med patienter og andre forpligtelser, der også skulle honoreres! 

Poul Videbech
Formand

2. ÅRSMØDE 2007
2.1. Protokollat fra ordinær generalforsamling fredag den 16.3.2007 
på Hotel Nyborg Strand.

1) Valg af dirigent. 
Peter Kramp blev forslået af bestyrelsen og valgt med akklamation. Dirigenten 
konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. 

2) Beretning for DPS ved formanden Poul Videbech. 
Selskabet har 1096 medlemmer. Afdøde kolleger blev æret med et minuts stilhed. 
Der har været afholdt 9 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Der er afholdt medlemsmøder 
bl.a. vedr. revision af guidelines for behandling med antipsykotika. 

Der har været arbejdet med psykiatrilovsrevisionen. 

Bestyrelsen har arbejdet med rekruttering og fastholdelse af psykiatere. 
Rekrutteringsudvalget er ved at afslutte deres rapport. 

Der er arbejdet med specialisering, hvor hvidbogen, der udkom i 2004, er blevet brugt 
hyppigt bl.a. i Amtsrådsforeningen. Der tales nu om, at specialisering er nødvendig, 
hvilket svarer til udviklingen inden for somatikken. Regionsforeningen forestiller sig 
kompetencecentre. 

I november 2006 begyndte Regionsforeningen at arbejde med behandlingsgaranti 
inden for psykiatrien. Der er risiko for, at en behandlingsgaranti her og nu vil medføre, 
at kun ressourcestærke patienter vil få hjælp.

Opgaveglidning til andre faggrupper har været drøftet i bestyrelsen. 

Behandling af  ”ikke psykotiske lidelser” har været drøftet. Rapporten ”Behandling af 
de ikke psykotiske lidelser” kan downloades fra hjemmesiden. 

I august var der møde i Nordisk Samarbejdskomite.  

Der har været arbejdet med etablering af et dansk Hjerneråd. I fl ere andre EU-lande er 
der etableret ”brain councils”, der typisk har repræsentanter fra både videnskabelige 
selskaber og patientforeninger. Formålet med et Hjerneråd vil være at rejse penge til 
forskning i hjernesygdomme. Det har været svært at få visse patientforeninger med 
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på ideen. 

Der er lagt arbejde i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedr. psykiatri. 

Der har været afholdt en minikonference vedr. ambulant behandling af svært syge 
affektive patienter. 

Der er afgivet talrige høringssvar på diverse udkast til cirkulærer og rapporter fra bl.a. 
Danske Regioner. 

Selskabet bruger en del penge på hjemmesiden, som dagligt besøges af 150 personer.  
Der bliver downloadet rapporter fra hjemmesiden samt set på mødekalenderen og på 
presseklippene. Medlemsforum kendes desværre ikke af så mange af medlemmerne. 
Formanden opfordrede medlemmerne  til at bruge forummet. Interessegrupper kan få 
tråde på medlemsforummet. 

Formanden fortalte om DPS’ forhold til pressen, som generelt må betegnes som godt og 
i stadig bedring. Vi har ansat en journalist, Anne West, der bl.a. har vejledt bestyrelsen, 
samt skrevet læserbreve og kronikker. Poul Videbech har skrevet kronik til Ugeskrift for 
Læger. Der er skrevet en kommentar i forbindelse med en sag fra Amager, hvor nogle 
kollegaer har været udstillet i pressen. 

Der er ansøgt om udvidelse af kursusrækken med henblik på en styrkelse af 
undervisningen i psykofarmakologi. Selskabet er indkaldt til møde herom i 
Sundhedsstyrelsen. Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelsen er blevet ændret, og 
når den er endelig godkendt af Sundhedsstyrelsen vil den komme på hjemmesiden. 
Der er arbejdet med forskningsuddannelsen i speciallægeuddannelsen. 

Der er arbejdet med referenceprogrammer for henholdsvis angst og depression. 
Anbefalingerne i referenceprogrammerne er nu til vurdering i Regionsforeningen. Vi 
håber fortsat, at Sundhedsstyrelsen vil udgive referenceprogrammerne.
 
Udvalg for neuropsykiatri arbejder med at revidere retningslinierne for behandling med 
antipsykotika.

Der er nedsat et ad hoc udvalg i anledning af selskabets 100 års jubilæum. Udvalget 
vil senere redegøre for dets overvejelser. 

Formanden takkede alle aktive medlemmer af udvalg, interessegrupper samt 
bestyrelsesmedlemmerne for deres arbejde i selskabet. 

Spørgsmål til formandsberetningen. 
Specialisering. Bodil Andersen spurgte om, hvor udbredt specialiseringen er. Poul 
Videbech orienterede om, at debatten om specialisering langt fra er færdig. Bodil 
Andersen var bange for en for udbredt specialisering. Poul Erik Buchholtz oplyste, 
at Psykiatrisk Hospital i Risskov er gået i gang med at specialisere. Psykiatriens 
specialisering svarer til specialiseringen inden for intern medicin. Kurt Stage oplyste, at 
psykiatrisk afd. i Odense blev specialiseret for 5 år siden. Det var en vanskelig proces, 
men alle er nu tilfredse med det. 

Der blev spurgt til lands- og landsdelsfunktion. Kristen Kistrup mente, at det drejede 
sig om specialisering på forskellige niveauer gående fra de enkelte læger til den enkelte 
afdeling. Nogle sygdomme skal kunne behandles alle steder på et højt specialiseret 
niveau, men samtidig skal der være nogle ”spydspidser”, der kan generere udvikling 
og forskning. 
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Marianne Geoffrey var bekymret for, hvorledes vi skal kunne leve op til befolkningens 
forventninger vedr. den psykoterapeutiske behandling på et højt niveau. Ulla Bartels 
mente, at specialisering stiller krav til visitationen og til akutenhederne.
 
Opgaveglidning. Bodil Andersen mente, at det kunne ende med, at psykologerne tager 
al psykoterapien og psykiaterne kun den medikamentelle behandling. Der er behov for 
speciallæger på afdelingerne. Poul Videbech gjorde det klart, at vi ikke ønsker den norske 
model, hvor psykologerne leder de psykiatriske afdelinger. Helle Aggernæs orienterede 
om, at psykologer ikke er autoriserede personer i henhold til Sundhedsministeriet. Erik 
Dahl oplyste, at DPBO har siddet sammen med Psykologforeningen, hvor man blev 
enige om, at psykologer kan foretage psykoterapi på lægens ansvar.

Behandlingsgaranti  i  psykiatrien. Marianne Geoffrey mente, at  Depressions-
foreningen og Angstforeningen ser frem til behandlingsgarantien.  Der er de fl este steder 
ingen ventelister, idet mange psykiske lidelser ikke behandles af hospitalspsykiatrien. 
Der var forslag om honorering for at gøre noget ekstra. Ole Bjørn Skausig ønskede, at 
der skulle være penge med til en behandlingsgaranti. Behandlingsgarantien vil begynde 
med børne-  og ungdomspsykiatri, psykotiske lidelser og herefter ikke psykotiske 
lidelser. Annette Lolk mente, at der er mange psykotiske lidelser hos gamle, men at 
det var glemt i konklusionen i beskrivelsen af behandlingsgarantien. 

Dansk Hjerneråd. Henrik Lublin opfordrede til, at man fulgte op på dette initiativ. 
Formanden svarede, at nogle af patientforeningerne var bange for at gå ind i arbejdet, 
da de var bekymrede for at miste indfl ydelse. Der er et motivationsarbejde over for 
patientforeningerne. Der bliver forventeligt indkaldt til et nyt møde i løbet af 2007.
 
Interessegrupper. Birgit Kijne spurgte, om medlemmer af interessegrupper, der ikke 
er medlemmer af selskabet, kan gå ind på medlemsforum. Det kan de ikke.

Forholdet til pressen. Erik Dahl orienterede om, at en journalist havde sagt, at det 
kun var de negative historier, der ændrede noget.  Poul Videbech mente, at det er en 
balancegang. Ole Bjørn Skausig mente, at manglen på behandlingsmuligheder skal 
være meget synlig, før politikerne handler på det.

Hjemmesiden. Susanne Fejerskov spurgte, om vi kunne have et boghjørne på 
hjemmesiden. Hun foreslog, at bestyrelsen sender bøger ud til medlemmerne og beder 
dem om at anmelde dem. 

Målbeskrivelserne for videreuddannelsen. De nye kurser ligger på hjemmesiden. 
Den generelle målbeskrivelse kommer snart på hjemmesiden, men den skal endelig 
godkendes af Sundhedsstyrelsen. 

Referenceprogrammerne for depression og angst.  Merete Nordentoft mente, at 
det er en skandale, at Sundhedsministeriet bremsede publiceringen. Hun orienterede 
om, at arbejdet med referenceprogrammer oprindelig udgik fra Dansk Medicinsk 
Selskab, men overgik til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har ikke kunnet 
fastholde den faglige standard, men har trukket referenceprogrammerne efter pres fra 
ministeriet. Flere mente, at det var en sag for pressen.  Formanden orienterede om, at 
vi foreløbig var afventende. Vi synes at blive brugt i en krig mellem Regionsforeningen 
og Sundhedsministeriet. Poul Videbech orienterede om, at referenceprogrammerne 
ville blive udgivet på den ene eller anden måde. Merete Nordentoft syntes som fl ere 
andre medlemmer, at Sundhedsstyrelsen bør udgive dem. Referenceprogrammet for 
skizofreni har været en stor hjælp i planlægningen af nye tiltag.

Formandens beretning blev godkendt med akklamation. 



ÅRSBERETNING 2007

DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 15

3) Orientering fra FYP. 
Jeanett Bauer orienterede i Vibeke Billes fravær. Der er kommet en række nye 
medlemmer i ledelsesgruppen fra BUP og fra fl ere af regionerne,  så ledelsesgruppen 
nu repræsenterer begge selskaber og alle 3 regioner. Vibeke Bille fra BUP er blevet 
formand. Den primære opgave er at sikre en god uddannelse. FYP har repræsentanter i 
de specialespecifi kke  uddannelsesråd for både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri 
i region øst  samt repræsentanter i begge selskabers vurderingsudvalg ved besættelse 
af hoveduddannelsesforløb. FYP er repræsenteret i DPS´ videreuddannelsesudvalg 
samt i psykoterapiudvalget. FYP har desuden observatører i DPBO. FYP ønskede mere 
fl eksibilitet i uddannelsesforløbene. FYP medlemmer underviser på I-kursus, hvor 
der også orienteres om de videnskabelige selskaber, og hvor deltagerne opfordres til 
indmeldelse.  Det årlige FYP seminar i januar havde i år 40 deltagere. Der var ingen 
spørgsmål til FYPs beretning, der ikke skulle vedtages. 

4) Regnskab.
Steffen Høy Pedersen gennemgik regnskabet. Merete Nordentoft mente, at vi skulle 
reklamere mere for Rejse- og Uddannelsesfonden.  Der var forslag om nedsættelse 
af kontingentet for I-læger. Mange videnskabelige selskaber nedsætter kontingenter 
for yngre læger. Poul Videbech orienterede om, at bestyrelsen vil arbejde videre med 
forslag om nedsat kontingent. Regnskabet blev godkendt.

Årsmøderegnskabet. Steffen Høy Pedersen gennemgik regnskabet. For sidste år 
var der budgetteret med et underskud, men året endte faktisk med et lille overskud. 
Regnskabet blev godkendt.
  
Steffen Høy Pedersen orienterede om, at han har bedt om regnskaber fra udvalgene, 
men der mangler fortsat regnskaber fra nogle udvalg. 

Den kollegiale revisor havde ingen bemærkninger til hverken årsregnskabet eller 
årsmøderegnskabet.
 
5a) Diskussion af Sundhedsstyrelsens rapport om polyfarmaci.
Anders Fink-Jensen orienterede om Sundhedsstyrelsens rapport om polyfarmaci. Data 
fra landspatientregistret og lægemiddelregistret viste, at fl ere patienter fi k mere end et 
antipsykotisk præparat, og over 40 % fi k antidepressiva og mange fi k benzodiazepiner. 
Det var overraskende med det store forbrug af benzodiazepiner. Anders Fink-Jensen 
orienterede om de forbehold, der er i rapporten. Den øgede risiko for død synes at 
have en sammenhæng med bl.a. misbrug og epilepsi. Rapporten kunne ikke påvise, at 
polyfarmaci med antipsykotika øgede dødeligheden. I de kommende retningslinier vil 
der stå, at man skal forsøge med monoterapi, herefter clozapin og så først polyfarmaci. 
Der bliver mulighed for dosisøgning udover det, som medicinalindustrien indtil nu har 
foreslået. Anders Fink-Jensen opfordrede til grundighed ved ordinationer. 

5b) DPS’ 100 års jubilæum.
Annette Lolk orienterede om udvalgets 3 forslag til dato for fest i anledning af selskabets 
100 års fødselsdag den 8.12.2008. Der var bred tilslutning til udvalgets forslag om 
fest på hotel D’Angleterre. Der var positive tilbagemeldinger vedr. offentlige foredrag 
søndag den 7.12.2008, fest søndag aften og efterfølgende fagligt program den 8.12 
for selskabets medlemmer. Der blev orienteret om planerne om et særnummer af 
Ugeskrift for Læger. Der bliver lavet et 100-års skrift. Erik Dahl foreslog en fest i 
Tivoli med festfyrværkeri. Der var forslag om at holde festen på Domus Medicus, der 
dog ikke er stort nok. Der var også forslag om, at jubilæet også bliver markeret ved 
årsmødet 2008.

6) Valg af bestyrelsen i henhold til §5 og valg af en suppleant.
Følgende ønskede at opstille med henblik på genvalg: Gertrud Krarup, Marianne Kastrup, 



ÅRSBERETNING 2007

16 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS)

Anders Fink-Jensen. Nyopstillede medlemmer: Bodil Andersen og Jeanett Bauer. Der 
var ikke yderligere forslag. Alle blev valgt ind i bestyrelsen uden afstemning. Der blev 
således ikke valgt nogen suppleant.

7) Valg af kollegial revisor.
Steffen Høy Pedersen blev valgt.

8) Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for indeværende 
år.
Bestyrelsen stillede forslag om, at afdelingslæger betaler samme kontingent som andre 
yngre læger, dvs. at FYP kontingentet også bliver betalt af DPS for afdelingslæger. 
Steffen Høy Pedersen gennemgik budgetforslaget. Bestyrelsen foreslog uændret 
kontingent for øvrige medlemmer. 

Erik Dahl fremhævede, at egenkapitalen svarede til ca. 1 års indtægt, og han mente, 
at der ikke skal ophobes et stort overskud. Steffen Høy Pedersen oplyste, at der ikke 
blev ophobet overskud, men at udgifterne er meget svingende. 

Der blev spurgt til DPS’ støtte til FYP. Der blev orienteret om, at FYP får et årligt tilskud 
på 200 kr. pr medlem, og at de derudover kan søge om tilskud til det årlige seminar. 

Der var forslag om, at ikke-speciallægers deltagelse i fødselsdagen bliver til halv pris. 
Bodil Andersen bemærkede, at der ikke er budgetteret med henlæggelse til 100 års 
fødselsdagen.

Budget- og kontingentforslag blev vedtaget. Kontingentet til DPS er således 1000 kr. 
for alle foreningens medlemmer.

Poul Videbech takkede kassereren Steffen Høy Pedersen for hans arbejde i 
bestyrelsen.

9) Evt.
Der er ledige pladser i Videreuddannelsesudvalget. Medlemmerne blev opfordret til at 
søge.

Peter Kramp                                    Poul Videbech
Dirigent                                          Formand
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2.2. Program for Årsmødet 2007

PROGRAM FOR ÅRSMØDET 2007

15. marts

Foredrag af Professor Max Birchwood: 
Cognitive Behavioural Therapi (CBT) and Psykosis

Minisymposium 1
Knud Pontoppidan
Foredrags-
konkurrence

DPS Bestyrelse

Minisymposium 2
Forskning inden for 
transkulturel 
psykiatri

Christian 
Nørregaard

Minisymposium 3
Kognitiv 
adfærdsterapi

Marianne Geoffroy

Minisymposium 4 
Bipolar lidelse - nye 
aspekter

Gitte Hausmann

Foredrag af ledende overlæge Peter K.A. Jensen: 
Da mennesket blev menneske

16. marts

Minisymposium 5
Behandling af 
alkoholisme

Robert Elbrønd/
Jacob Ulrichsen

Minisymposium 6
Kognition og 
psykopatologi ved 
skizofreni i lyset 
af K. Conrads 
”Den begyndede 
skizofreni”

Peter Handest 

Minisymposium 7
Shared care - en 
uomgængelig 
arbejdsmetode i 
fremtiden?

Hans Jørgen 
Søgaard

Fællessymposium: 
Rekruttering og fastholdelse af psykiatere i det offentlige sundhedsvæsen i en tid med 

mangel på speciallæger

Poul Videbech: Introduktion 
Torsten B. Jacobsen: Ideer fra Rekrutteringsudvalget 

Christina Holm-Pedersen, DSI Institut for Sundhedsvæsen: Hvad efterspørger de 
medicinstuderende og de yngre læger? 

Indlæg fra Formand for Psykiatrisk Selskab for Studerende Michael Eriksen Benros 
Søren Bredkjær: Hvad kan lægechefer gøre? 

Bent Hansen: Hvad kan politikerne gøre? 

Generalforsamling

17. marts 2006

AEP kursus: 
“Principles of psychiatric interview, how to examine and assess personal experiences” 

Professor Giovanni Stanghellini, Italien 
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3. UDVALG UNDER DPS
3.1. Uddannelsesudvalgene

3.1.1. I-kursusudvalgene

I-kursus Syd
Vi overtog kurset 1. januar 2007 og med start af kursusprogram i marts 2007-08. 
Vi har valgt at overtage den hidtidige model for kurset. Alle kursusdage afholdes på 
Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital. Underviserne består primært af 
lokale undervisere fra psykiatrisk afdeling og fra børne-ungdomspsykiatrisk afdeling, 
Odense Universitetshospital. Kurset består af 14 undervisningsdage og der arrangeres 
fællesmiddag den første aften.

På holdet var der ved starten 24 tilmeldt, hvoraf 2/3 er fra voksenpsykiatri og resten 
fra børne-ungdomspsykiatri. Aktuelt deltager 32 i kursusrækken. Vi har valgt af have 
løbende optagelse, hvorfor antallet af kursister varierer fra gang til gang. En væsentlig 
del af deltagerne kommer fra region øst grundet manglende kapacitet på kurset i 
region øst.

Vi har valgt at lade kursus- og uddannelsesafdelingen, Odense Universitetshospital 
stå for administrationen af kurset. Endvidere har kurset sin egen hjemmeside via 
hospitalet, hvor underviserne kan lægge deres materiale og præsentationer og der 
kan gives information til kursisterne. Det har været en velmodtaget nyskabelse fra 
kursisternes side.

Kurset består af 14 undervisningsgange fordelt på følgende emner:

Introduktion til uddannelsen i psykiatri
Vurdering af suicidal adfærd
Kønsaspekter i psykiatrien
Psykofarmakologi
Udviklingspsykiatri
Psykopatologi i børneårene
Udviklingsteorier og psykopatologi i ungdomsårene
Skizofreni
Affektive sindslidelser
Personlighedsforstyrrelser
Liaisonpsykiatri
Distriktspsykiatri
Gerontopsykiatri
Misbrug
Transkulturel psykiatri
Tvang i psykiatrien
Retspsykiatri
Psykoterapi
Neuropsykiatriske forstyrrelser hos børn
Familiebehandling
Spiseforstyrrelser
Forskning

Evalueringerne fra kursisterne er generelt meget positive. Det er dog svært at 
sammensætte et program, som tilgodeser både voksen- og børne-ungdompsykiatriske 
behov ligeligt. Vi arbejder aktuelt på at ændre lidt på kursusindholdet og inddrage 
socialmedicin og kommunikation i kurset for 2008-09.

Claus Havregaard Sørensen og John Teilmann Larsen   

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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I-kursus Vest
Kursusudvalget står for afholdelse af I-kursus i psykiatri/børne- og ungdomspsykiatri.
Målgruppen er yngre længer i introduktionsuddannelse i specialerne psykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri samt praktiserende læger og læger fra andre specialer, 
som ønsker at opdatere deres viden inden for området.

Der er i året 2006/2007 afholdt et I-kursus på i alt 13 kursusdage med følgende 
indhold:

Psykopatologi/diagnostisk klassifi kation
Akut psykiatri
Skizofreni
Affektive sindslidelser
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser
Opmærksomhedsforstyrrelser
Spiseforstyrrelser
Spædbarnspsykiatri
Subakut vurdering af den ungdomspsykiatriske patient
Medikamentel behandling af unge
Dynamisk personlighedsforståelse
Misbrug
Sorg og krise
Rating skalaer og diagnostiske interviews
Transkulturel psykiatri
Retspsykiatri
Biologiske behandlingsmetoder
Kognitiv terapi
Psykoanalytisk terapi
Gerontopsykiatri
Angsttilstande
Kønsforskelle i psykiatrien 

Kursusudvalget bestræber sig på at lave et balanceret program, der tilgodeser kravene 
i målbeskrivelserne for henholdsvis psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, og som 
tager højde for, at der er deltagere fra begge specialer.

Der er indført løbende opstart på kurset, således at man kan opstarte I-kursus 
umiddelbart efter ansættelse i introduktionsstilling. Grundet stor søgning til kurset 
har dette ikke helt kunnet gennemføres i praksis trods udvidelse af antallet af 
kursusdeltagere til 28. 

Kurset administreres af uddannelsesafdelingen ved Århus Universitetshospital, Risskov. 
Kursussekretær er Birte Mangouras. Kursusledelsen består af Læge Jannie Nørnberg 
Nielsen og Læge Merete Juul Sørensen.

Merete Juul Sørensen

I-kursus Øst

Baggrund
Introduktionskurset arrangeres hvert år af et udvalg under Dansk Psykiatrisk Selskab 
og refererer til bestyrelsen. Udvalget består af en kursusleder udnævnt af DPS og 
en kursussekretær (begge speciallæger i psykiatri). Der er løbende dialog mellem 
udvalget og Videreuddannelsesudvalget under DPS.

Introduktionskurset har selvstændig økonomi og afl ægger årligt regnskab til DPS. 
Økonomien beror udelukkende på de indbetalte kursusafgifter, som anvendes til 

•
•
•
•
•
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afl ønning af undervisere og udvalg, administration og leje af undervisningsfaciliteter. 
Kursusafgiften for 2007 var 6.000 kr. per deltager, denne udgift betales sædvanligvis 
af kursistens arbejdsplads.

Opbygning
Kurset består af 14 hele dages undervisning, fordelt i blokke af 2-3 dages varighed. Der 
er tale om en basal introduktion til en række vigtige delemner inden for psykiatrien og 
børne-unge-psykiatrien, med klar reference til de aktuelt gældende kompetencekrav 
for læger ansat i formaliserede I-stillinger. 

Underviserne rekrutteres bredt blandt regionens (special)læger med særlig interesse 
inden for netop deres undervisningsemne. Der påregnes en aktiv deltagelse af 
kursisterne for at få udbytte af kurset.

Udover det rent faglige indhold tilstræber kurset at deltagerne gradvist opbygger en 
større bevidsthed om (og anerkendelse af) egen rolle som psykiater og får mulighed 
for diskussioner samt netværksopbygning blandt kolleger på samme uddannelsestrin.

Indhold
I 2007 blev der undervist i følgende emner:

Introduktion til psykiateruddannelsen
Psykopatologi
Akut psykiatri
Misbrug
Psykiatriloven
Retspsykiatri
Biologiske behandlingsmetoder
Skizofreni
Affektive tilstande
Angsttilstande og ikke psykotiske tilstande
Forvaltningslov og klagesager
Udviklingspsykologi
B & U psykiatri
Kriser
Psykoterapeutiske retninger, psykoterapiuddannelse
Personlighedsforstyrrelser
Gerontopsykiatri
Distriktspsykiatri
Spiseforstyrrelser
Privat speciallægepraksis
Transkulturel psykiatri
Kønsaspekter i psykiatrien

Optagelse
Der var ved ansøgningsfristens udløb indkommet i alt 30 ansøgninger, heraf 17 fra 
voksenpsykiatrien og 13 fra B & U psykiatrien. De 15 bedst kvalifi cerede voksenpsykiatere 
og de 11 bedst kvalifi cerede B & U psykiatere, alle i gang med I-stillinger, kunne 
herefter optages og påbegynde kurset. De resterende ansøgere blev sat på venteliste 
og i øvrigt vejledt om evt. ansøgning til øvrige I-kurser. Der har ikke i 2007 været 
mulighed for løbende optagelse, idet kurset har været fuldtegnet fra start til slut.

Diskussion og fremtid for kurset
I lighed med nogle tidligere år måtte vi således afvise kvalifi cere ansøgere 
på grund af manglende plads. Der har i årets løb været dialog med mange 
uddannelsesansvarlige overlæger, klinikchefer, potentielle ansøgere og ikke mindst 
DPS´ Videreuddannelsesudvalg om løsningen af denne problematik, regionalt og under 
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hensyn til den samlede kursuskapacitet i hele landet.

De afviste kursister har således hidtil kunnet optages på øvrige kurser, men med deraf 
følgende øget transport til øvrige landsdele. Dublering af kurset har ikke været mulig, 
og de hidtidige rammer har sammen med kursusledelsens ønske om en dialogbaseret, 
aktiv undervisning sat en øvre grænse for antallet af kursister.

Kursusledelsen har efterhånden erkendt at situationen af fl ere grunde er uholdbar i 
Øst regionen. Dels er der vedvarende et højt ansøgerantal i denne region, vi har ved 
udgangen af 2007 således opbygget en venteliste på 10 ansøgere, dels er tendensen 
nok at fl ere læger nu går mere målrettet i gang med videreuddannelsen til speciallæge. 
De yngre læger er aktuelt ikke vant til ventelisteproblematik, men går direkte fra 
turnus til I-stilling, og påregner herefter at gå videre i hoveduddannelsen uden unødig 
forsinkelse, f.eks. opstået ved manglende I-kursus. Dette er en meget positiv udvikling, 
som jo understøtter ønsket om hurtigere uddannelsesforløb, men samtidig udgør det 
en logistisk udfordring for delelementerne i videreuddannelsen, herunder for I-kurset.

For at kunne imødekomme et længe næret ønske om løbende optagelse, og for dels 
at kunne øge antallet af deltagere og samtidig afvikle hele ventelisten i 2008, har 
kursusledelsen derfor besluttet at fl ytte kurset fra vores mangeårige tilholdssted på 
Sct. Hans Hospital, til større lokaler på Psykiatrisk Center Glostrup. 

Vi vil gerne takke Sct. Hans for et godt og udbytterigt samarbejde, og ser frem til at 
kunne starte et udvidet kursus i Glostrup.

Michael Schmidt
Formand for I-kursus Øst

3.1.2. Videreuddannelsesudvalget

Medlemmer
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004
Jeanett Bauer, sekretær, indtrådt 2006
Anni L. Larsen, indtrådt 2002
Jens Ivar Larsen, indtrådt 1999
John Teilmann Larsen, indtrådt 2007, udtrådt 2007
Gertrud Krarup, formand, indtrådt 2005
Nanna Platz-Christensen, indtrådt 2007

Udvalget har afholdt 6 møder i 2007. Der har endvidere været afholdt møder 
med I-kursusledere, delkursusledere for de obligatoriske kurser, Regionale Råd, 
uddannelsesansvarlige overlæger, inspektorer, formand for Centrale Vurderingsudvalg 
og med DPS’ bestyrelse. 

Udvalget har færdiggjort en revision af den generelle del af Målbeskrivelsen for 
speciallægeuddannelsen i psykiatri. Den er godkendt af Sundhedsstyrelsen og 
vil af Sundhedsstyrelsen snarest blive udsendt til Sekretariaterne for den lægelige 
videreuddannelse i Region Øst, Syd og Nord. Der er i revisionen tilstræbt en forenkling 
af dokumentationskravene og større fl eksibilitet i det enkelte uddannelsessteds 
tilrettelæggelse af uddannelsen. 

Videreuddannelsesudvalget har sammen med bestyrelsen ansøgt Sundhedsstyrelsen 
om udvidelse af de obligatoriske kurser med tre dage til psykofarmakologiundervisning. 
Der er givet afslag herpå. I stedet for har Udvalget for neuropsykiatrisk behandling 
og udredning fået til opgave at fremkomme med forslag til, hvordan uddannelsen i 
psykofarmakologi kan systematiseres og forbedres. 

Der er nu blevet etableret et landsdækkende specialespecifi kt kursus i forskningstræning. 
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Kurset ledes af Birte Glenthøj, Merete Nordentoft og Henrik Lublin. Det første kursus 
afholdes i februar 2008.

Peter W. Jepsen, Per Kragh-Sørensen og Ole Mors er fratrådt deres stillinger som 
delkursusledere. De takkes for deres mangeårige store arbejde. Som nye delkursusledere 
er ansat Jacob Ulrichsen til kurset i Misbrug, Kurt Stage til kurset i Biologiske 
behandlingsformer, Lennart Jansson og Peter Handest til kurserne Psykopatologi I og 
II.

Gertrud Krarup 

3.1.3. Efteruddannelsesudvalget

Kommissorium
DPS og BUP-DK´s efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives 
efteruddannelsestilbud til psykiatriske speciallæger. Målgruppen er DPS- og BUP-DK-
medlemmer. Andre faggrupper kan efter motiveret ansøgning tilmeldes udvalgets kurser, 
hvis der er overskydende pladser. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling 
af teoretisk viden og praktiske færdigheder. Udvalget skal løbende holde sig ajour 
med forskellige tendenser i fagets udvikling og på baggrund heraf koordinere eller 
arrangere efteruddannelseskurser, gerne med udgangspunkt i interessegruppernes 
arbejde. Udvalget kan for eksempel anmode en eller fl ere interessegrupper om at 
afholde kurser i samarbejde med udvalget. Udvalget vil løbende føre kursuskalender 
og udsende specifi k annoncering vedrørende kurser via DPS´ medlemsbrev.

Udvalgets medlemmer
2003 Hans Mørch
2003 Torben Arngrim (formand)
2004 Lars Merinder
2004 Gitte Hausmann
2004 Torsten Jacobsen
2005 Kirsten Wilkens
2007 Søren Dalsgaard
2007 Dorrit Obel

Beretning for 2007
Der har været afholdt internatkurser i Neuropsykiatriske tilstande fra barn til voksen 
den 11.-12. januar 2007 og  Bipolar affektiv sindslidelse – en opdatering – den 15.-16. 
november 2007.

Der har været afholdt 3 møder i efteruddannelsesudvalget i 2007.

B&U-psykiater Dorrit Obel er indtrådt i udvalget september 2007.

Vedrørende nye kurser: den 10.-11. april 2008 afholdes internatkursus om angst. Den 
20.-21. november 2008 og den 22.-23. januar 2009 afholdes kursus i psykofarmakologi 
(2 x 2 dages kursus). P.t. undersøges mulighederne for at afholde kursus i transkulturel 
psykiatri og kursus i non-farmakologiske behandlingsprincipper. 

Torben Arngrim
Formand for Efteruddannelsesudvalget

3.2. Behandlingsudvalgene

3.2.1. ECT-udvalget

ECT-udvalget har forestået det årlige kursus i ECT, som blev afholdt  d. 7. november 
2007 på Rigshospitalet. Undervisere var udvalgsmedlemmerne : John-Erik Andersson, 
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Martin Balslev Jørgensen, Tom G. Bolwig og Poul Videbech.

Endvidere har European Forum for ECT (EFFECT) afholdt sit årlige videnskabelige 
møde i Wien d. 24. oktober 2007. Der var danske bidrag ved Martin Balslev Jørgensen, 
Jeanett Bauer, Ida Hagemann og Tom G. Bolwig. 

EFFECT har medlemmer fra de fl este lande i EU. Medlemskab er 50 Euro om året, 
mødedeltagelse i forbindelse med ECNP konferencerne er gratis.
Næste møde er d. 3. september 2008 i Barcelona i forbindelse med ECNP 
kongressen. 

Udvalget opfordrer til indsendelse af danske abstracts.
 
Flere oplysninger fi ndes på EFFECT’s hjemmeside: www.theeffect.eu

Tom G. Bolwig (formand)

3.2.2. Udvalg for distriktspsykiatriske behandlingsmetoder

Udvalg for distriktspsykiatri har holdt to møder i 2007. Udvalget afholdt workshop om 
shared care ved årsmødet 2007 og har forfattet et policy-dokument om shared care. 
To medlemmer er afgået fra udvalget i 2007 og er foreløbig ikke genbesat. 
Udvalget er nedlagt pr. 1.1.2008.
Hans Jørgen Søgaard

3.2.3. Udvalget for Diagnostik, Klassifi kation, Monitorering og Registrering

Kommissorium
”Udvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende 
diagnostik, sygdomsklassifi kation, monitorering og registrering, herunder samarbejde 
med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, 
Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets 
arbejdsområde.

Udvalget bistår DPS/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse af 
nye diagnose- og klassifi kationssystemer, DRG/DAGS, kvalitetsmonitoreringsdatabaser, 
registre m.m.

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, 
klassifi kation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS/BUP-DK’s 
bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse 
emner.

Overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved Center for Psykiatrisk 
Forskning (Ole Mors), er fast medlem af udvalget.

Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig 
med diagnostik, klassifi kation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og 
lignende), er konsulenter for udvalget.”

Udvalgets medlemmer
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors  (formand) (valgår 1989)
Lægelig direktør Søren Bredkjær (valgår 2003)
Overlæge John Hagel Mikkelsen (valgår 2003)
Ledende overlæge Jens Buchhave (valgår 2003)
Overlæge Anne Mette Skovgaard  (valgår 2003)
Forskningsoverlæge Erik Simonsen (valgår 2005)
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Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet udvalget 
som konsulent.

Udvalget har ikke haft møder i 2007, men har kontakt til WPA’s ”Global Consortium of 
National  Classifi cation and Diagnosis Groups” hvis formål er at bistå WPA i forbindelse 
med udvikling af ICD 11. 

Ole Mors

3.2.4. Udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling

Udvalgsarbejdet i Udvalget for Neuropsykiatrisk udredning og behandling har i 2007 
afgivet høringssvar vedrørende:

1. Sundhedsstyrelsens “Vejledning om behandling med antipsykotiske lægemidler”
2. Sundhedsstyrelsens “Vejledning om substitutionsbehandling til stofmisbrugere” 

Desuden har udvalget arbejdet videre på nye retningslinjer for brugen af 
antipsykotika.

Anders Fink-Jensen

3.2.5. Forskningsudvalget

Kommissorium
1. Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i 

forskningsspørgsmål.
2. 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.

3. Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske 
præsentation i S.S.V.F.

4. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at holde møder om 
psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.

5. Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater 
og forskningsudvikling over for medlemmerne.

6. Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til 
kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.

7. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om 
vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede 
resultater.

Udvalgets sammensætning
Der har i forskningsudvalget været et ønske om at styrke repræsentationen af 
praktiserende speciallæger i udvalget og på denne baggrund indtrådte speciallæge i 
psykiatri Niels-Anton Rasmussen i udvalget i 2007.

Forskningsudvalget har i 2007 afholdt 4 ordinære møder. I forbindelse med DPS årsmøde 
15.-17. marts 2007 blev årets akademiske afhandlinger præsenteret. Der var i 2006 
i alt 13, som havde erhvervet ph.d-grader inden for det psykiatriske område. Der var 
et meget stort fremmøde, hvilket viser, at placeringen af sessionen om torsdagen på 
årsmødet har haft stor effekt. Posterkonkurrencen, som blev afholdt fredag den 16. 
marts 2007, var ligeledes en stor succes med det største antal deltagere nogensinde. 
Posterprisen var igen i år sponsoreret af Janssen-Cilag og blev uddelt med kr. 10.000 
til 1. præmien og kr. 5.000 til to 2. præmier. DPS’ bestyrelse og Forskningsudvalget vil 
gøre en fornyet indsats for at få aktive forskere til at tilmelde postere igen til årsmødet 
i 2008.
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Den 8. november 2007 afholdt Forskningsudvalget symposiet ”New Frontiers in 
Psychiatry”. Mødet var sponsoreret af Bristol-Myers Squibb og foregik i Axelborg. Efter 
annonceringen blev symposiet meget hurtigt overtegnet. Det var på forhånd besluttet, at 
der maksimalt kunne deltage 50 personer. Mødet var delt op i 3 sessioner, der omhand-
lede depression, rationel antipsykotisk behandling og børne- og ungdomspsykiatrisk 
psykofarmakologi. I første session gav professor Raben Rosenberg en præsentation 
med titlen ”Stress og depression. Neuropsykiatriske aspekter” Herefter kom postdoc 
forsker Klaus Martiny med et indlæg om depression og kortisol, professor Per Bech 
fortalte om ”Stress, depression og psykofarmakologisk behandling” og endelig gav 
overlæge Jørgen Aagaard en præsentation med titlen ”Stress, depression og non-
farmakologisk behandling”. I anden sektion fortalte centerchef Henrik Lublin om rationel 
antipsykotisk behandling. I sidste session deltog vores udenlandske gæsteforelæser 
professor Robert Findling fra University Hospital of Cleveland, Ohio. Han gav en meget 
spændende præsentation om basal pædiatrisk psykofarmakologi og etiske aspekter. 
Mødet blev afsluttet med en middag, der ligeledes blev afholdt på Axelborg.
 
Alle, der har deltaget i planlægningen og gennemførelsen af de ovennævnte 
arrangementer, takkes hermed.

Akademiske grader
I 2007 har følgende erhvervet

Medicinsk doktorgrad:
Professor Merete Nordentoft
Prevention of suicide and attempted suicide in Denmark. Epimediological studies of 
suicide and intervention studies in selected risk groups. Københavns Universitet.

Læge Marlene Briciet Lauritsen
Autism – aspects of the aetiology. Århus Universitet.

Ph.D.-graden:
Fungerende overlæge Mette Brandt-Christensen
Affective disorders and Parkinsons disease – a pharmacoepimediological study. 
Københavns Universitet.

Læge Steven Haugbøl
Imaging in brain serotonian 2A receptors: Methodological and genetic aspects and 
involvement in Tourettes syndrome. Københavns Universitet.

Cand. mag. Jesper Vaczy Kragh
Det hvide snit. Psykokirurgi og dansk psykiatri i 1922-1983. Københavns Universitet.

Afdelingslæge Lars Søndergaard
Sammenhængen mellem antidepressiv/stemningsstabiliserende medicin og selvmord. 
En farmakoepidemiologisk undersøgelse. Københavns Universitet.

Overlæge Per Sørensen
Cognitive behavioural therapy vs. short-term psychodynamic for patients diagnosed 
with hypochondriasis. Københavns Universitet.

Cand. Scient. Henriette Nørmølle Buttenschøn
Glutamate decarboxylase 1 as a susceptibility gene for autism, bipolar affective disorder 
and schizophrenia. Århus Universitet.

Cand. Scient Hans Atli Dahl
Forekomst af gener af betydning for panikangst I den færøske befolkning. Syddansk 
Universitet, Odense
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De ønskes hermed alle tillykke.

Forskningsudvalgets medlemmer
1998: Centerchef, dr. med. Henrik Lublin (formand)
1999: Speciallæge i Psykiatri Shashi Jha
2002: Lægechef Michael Duve Andreasen
2004: Fungerende overlæge, ph.d. Mette Brandt-Christensen
2004: Overlæge, dr. med. Jørgen Aagaard
2004: Postdoc, ph.d. Klaus Martiny
2007: Speciallæge i psykiatri Niels-Anton Rasmussen

Børne- og ungdomspsykiatri:
2005: Overlæge, ph.d. Anne Katrine Pagsberg

Henrik Lublin
Formand for Forskningsudvalget

3.2.6. Vurderingsudvalg vedr. hoveduddannelsesstillinger i psykiatri

Udvalget er nedsat af regionerne og placeret med administration/sekretariatsfunktion 
i uddannelsesregionskontoret for Region Øst i Gentofte. Derfra varetages eks. også 
kirurgernes udvalg. Andre specialer bliver administreret i andre uddannelsesregioner. 
Der er på den måde aftalt en fordeling af den samlede opgave med vurdering af
hovedudd.ansøgninger til alle specialer.

I Psykiatriens udvalg sidder to psykiatere fra hver af de 3 uddannelsesregioner (1 
fra en universitetsafd. og 1 fra en ikke-universitetsafd.)- og udpeget af Regionerne. 
Desuden en repræsentant udpeget fra DPS,- aktuelt Birgitte Welcher, og en udpeget af 
FYP, - aktuelt Jens Bukh. I Psykiatrien er det altid en af repræsentanterne udpeget af
Region Hovedstaden eller Region Sjælland, der er formand sv.t. placeringen
af sekretariatsfunktionen.

Udvalgets opgave er
At vurdere og pointgive ansøgere til hoveduddannelsesstillinger i alle tre 
uddannelsesregioner efter Sundhedsstyrelsens 7 kriterier. Vurderingerne videregives 
efterfølgende til de tre regionale ansættelsesudvalg, der kan beslutte at indkalde 
enkelte eller alle ansøgere til samtale.

Udvalget forventes i øvrigt nedlagt i forbindelse med central reformering af vurderingen 
og ansættelsesproceduren. Efter de foreløbige udmeldinger forventes dette at ske 
inden for et år, og udvalget er derfor blevet bedt om at fortsætte med uændret 
sammensætning indtil da.

Medlemmerne er
Susanne Møller-Madsen (formand), Region Øst, - ikke universitetsafd.
Lars Eplov, Region Øst, universitetsafd.
Sonja Rasmussen, Region Syd, universitetsafd.
Lise Pileø, Region Syd, -ikke universitetsafd.
Peter Møller Andersen, Region Nord, universitetsafd.
Birgitte Aagaard, Region Nord, - ikke universitetsafd.
Birgitte Welcher, DPS
Jens Bukh, FYP

Susanne Møller-Madsen
Ledende overlæge, afdelingsleder
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3.2.7. Udvalget for psykoterapeutiske behandlingsmetoder

Kommissorium for udvalget
Udvalget er et fælles udvalg for DPS og BUP-DK, som efter delingen af  selskabet har 
følgende kommissorium:

Udvalgets 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 og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmarks medlemmer.

Udvalget skal med udgangspunkt i ”Betænkning om Uddannelse i Psykoterapi”
 januar 2000, rådgive bestyrelserne ved implementering heraf. Hertil hører
 varetagelse af evaluering og godkendelse af uddannelsestilbud og uddannelses-
 forløb, godkendelse af specialiserede psykoterapeuter og supervisorer samt
 udfærdigelse af kriterier for udpegning af specialiserede psykoterapeuter og
 supervisorer i den overgangsperiode, som implementeringen nødvendiggør.

Udvalget skal i samarbejde med videreuddannelsesudvalgene følge og beskrive
 udviklingen for grunduddannelsen i psykoterapi som led i speciallæge-
 uddannelsen i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.

Udvalget skal holde sig internationalt orienteret inden for området.
Udvalget skal planlægge og koordinere andre uddannelsesprojekter inden for 

 børne- og ungdomspsykiatrisk psykoterapi.

Revision af Psykoterapibetænkningen
Udvalget har også i 2007 koncentreret sig om at udarbejde forslag til revision af 
psykoterapibetænkningen ud fra kommissorium givet af bestyrelsen for DPS, herunder 
har udvalget udarbejdet et forslag til implementering af bestemmelserne i en revideret 
betænkning. Forslaget er nu udsendt til høring.

Kommissorium
Pkt. 1  At revidere ”Betænkning om uddannelse i psykoterapi” fra januar 2000, således 
at den er opdateret.
Pkt. 2  Fremkomme med forslag til, hvordan uddannelsen kan integreres i den nye 
speciallægeuddannelse.
Pkt. 3  Fremkomme med forslag til fælles psykoterapeutuddannelser for psykologer og 
psykiatere på vejleder og supervisorniveau.

Begrundelse
Bestyrelsen har begrundet behovet for en revidering af den tidligere betænkning ved 
følgende forhold:

Indførelse af den nye speciallægeuddannelse i 2004.
At interessen for psykoterapiuddannelsen specielt vejleder- og     

 supervisoruddannelsen er faldende.
At godkendelse til grunduddannelsen bør integreres i den nye     

 speciallægeuddannelse, dvs. at Sundhedsstyrelsen bør være den instans, som   
 godkender grunduddannelsen.

At fi nansiering til vejleder- eller supervisoruddannelsen bør betales af     
 arbejdsgiver.

At godkendelse til vejlederuddannelse og supervisoruddannelse bør overgå til   
 Sundhedsstyrelsen.

At der bør arbejdes for en formaliseret psykoterapiuddannelse fælles for psykologer
 og psykiatere.

Forslaget fremlagt til diskussion på Årsmødet 2005 i DPS og på sektionsmøde i 2005 
i BUP-DK. 

Godkendelse af vejledere og supervisorer.
Efter årsmødet i 2002 vedtog bestyrelsen, at der skulle være en overgangsordning for 
psykoterapeutisk uddannelse i kognitiv terapi, som trådte i kraft fra juni 2002 og har været 
gældende i 5 år, den fortsætter indtil forslag til ændring af psykoterapibetænkningen 

•

•

•

•
•

•
•

•

•

•

•



ÅRSBERETNING 2007

28 DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS)

er færdigbehandlet. 

Udvalget har i 2007 godkendt 10 psykiatere og 4 psykologer som vejleder på niveau med 
specialist i psykoterapi. 1 psykiater og  5 psykologer er godkendte som supervisorer. 
Udvalget har måttet afvise 2 ansøgere og afventer fortsat yderligere information fra 3 
ansøgere. Der er behandlet ansøgninger fra mindst tre forskellige uddannelsessteder, 
ingen af de opførte uddannelser har dog kunne opfylde kravene til godkendelse som 
hovedfag.
 
Øvrige opgaver
Udvalget har et ønske om fortsat at afholde tilbagevendende seminarer for 
superviserende kolleger; men ikke fundet kræfter til arrangementet i 2004, 2005, 
2006 eller 2007! 
Udvalget har i 2007 afholdt 4 heldagsmøder. Udvalgets formand har deltaget i møde 
mellem bestyrelsen for DPS og udvalgene.

Udvalgsmedlemmer er ved udgangen af 2007:
Francoise Gautre-Delay (BUP-DK aug. 2002)
Peter Ramsing (BUP-DK aug. 2001) Næstformand
Marianne Geoffroy (DPS juni, 2004)
Tove Mathiesen (DPS juni, 2004) Formand
Birgitte Norrie (DPS, april 2005)
Birgit Bennedsen (DPS, januar 2006)
Nina Tejs Jorring (BUP-DK, FYP, februar 2006)
Jeanett Bauer, (DPS, marts 2007)

Tove Mathiesen

3.3. Ad hoc udvalg

3.3.1. Ad hoc arbejdsgruppe vedr. diagnoserelateret grupper inden for

psykiatri

Gruppen er nedsat i efteråret 2002 og er sammensat af medlemmer fra både DPS og 
BUP-DK

Lægelig direktør Søren Bredkjær  
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors 
Psykiatrichef, dr.med. MPA Per Vendsborg
Administrerende overlæge Kjeld Reinert
Chefl æge dr.med. Per Jørgensen
Administrerende overlæge Jens Buchhave
Overlæge Anne Rose Wang
Overlæge Kirsten Hørder

Arbejdsgruppen har samarbejdet med Sundhedsstyrelsens DRG-kontor ved 
fuldmægtig Thomas Tjørnelunde og kontorchef Poul Erik Hansen. På møderne i 2006 
og 2007 har repræsentanter fra Amtsrådsforeningen, Kommunernes Landsforening, 
Psykiatrichefgruppen og gruppen af sygeplejedirektører også deltaget.

Gruppens kommissorium
Formålet er at gennemføre en klinisk validering af DK-DRG inden for specialet psykiatri 
både for indlagte og ambulante patienter for at vurdere, om DRG-systemet kan bruges 
på en hensigtsmæssige måde.

•
•
•
•
•
•
•
•
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I det forløbne år
Gruppen har holdt 1 møde i det forløbne år, hvor man har drøftet DRG-takster, 
særlige problemstillinger med alders- og komplikationssplit, retspsykiatriske patienter, 
ambulante patienter og psykiatriske patienter på somatiske afdelinger. Gruppens 
anbefaling  til DRG-styregruppen er fortsat, at DRG-takster i psykiatrien bør introduceres 
i et forsigtigt og afmålt tempo. 
Det er en politisk afgørelse, om og i givet fald hvordan DRG-systemet vil blive anvendt 
i psykiatrien, og der er endnu ikke taget beslutning, om dette skal ske fra 2009.

Sundhedsstyrelsen har endvidere nedsat en ad hoc arbejdsgruppe: ”Udvikling af den 
psykiatriske patientregistrering i Landspatientregisteret” med medlemmer fra 
DPS og BUP-DK, som har færdiggjort sit arbejde og nu er nedlagt. Fra Sundhedsstyrelsen 
har deltaget Hanne Reinholdt, Thomas Tjørnelunde og Ole B Larsen.

Gruppens kommissorium har været at udvikle og forbedre den psykiatriske 
patientregistrering i Landspatientregistret, således at denne afspejler den faktiske 
aktivitet, herunder kvalitet, datagrundlag, udgivelseskadence m.v., hvorved 
anvendelsesmulighederne for de registrerede data vil kunne forbedres.

Gruppen har udarbejdet Psykiatrisk registreringsvejledning Indberetning til 
Landspatientregisteret, hvor der er procedurer der er gjort obligatoriske fra 2007. Det 
har været en balance mellem at etablere et validt datagrundlag og undgå unødig og 
overdreven registrering.

Retspsykiatrisk interessegruppe ved Kjeld Reinert har gjort et stort arbejde for at 
forbedre procedurekoderne ved registreringen af retspsykiatriske patienter. Det har 
desværre primo 2007 vist sig ikke at være muligt, fordi Sundhedsstyrelsen endnu ikke 
kan etablere forløbsregistrering.

Søren Bredkjær

3.3.2. Udvalg vedr. rekruttering af yngre læger og medicinstuderende til 
specialet   

Udvalget deltog i Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde med et oplæg til sessionen, 
der omhandlede udvalgets emne. Efterfølgende har udvalget efter drøftelser med 
Selskabets bestyrelse og deres godkendelse offentliggjort den færdige udvalgsrapport. 
Udvalget ophører herefter.

på udvalgets vegne
Torsten B Jacobsen, formand for udvalget

3.3.3. Ad hoc arbejdsgruppe i anledning af DPS 100 års jubilæum 2008 

Udvalget er nedsat af bestyrelsen sommeren 2006.

Udvalgets kommissorium 
DPS har 100 års jubilæum i 2008, og bestyrelsen ønsker at få fl est mulige ideer 
til, hvordan jubilæet kan fejres. Bestyrelsen ønsker, at der er fokus på selskabets 
historie foruden, at der ses fremad. Samtidig ønsker bestyrelsen, at jubilæet kan være 
med til at forbedre Dansk Psykiatrisk Selskabs og psykiatriens image og synlighed i 
offentligheden.

Udvalget skal inden 1.1.2007 udarbejde et bredt idekatalog om aktiviteter for 
medlemmer, interessenter og offentligheden. Bestyrelsen er interesseret i, at udvalget 
også kommer med meget utraditionelle ideer. Udvalget må gerne komme med forslag til 
fi nansiering af nogle af aktiviteterne. Udvalget skal forsøge at få selskabets medlemmer 
til at bidrage med forslag til jubilæumsaktiviteter. Udvalget skal endvidere forsøge 
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at komme med ideer, der inddrager andre DPS udvalg, interessegrupper, selskabets 
journalist og enkeltmedlemmer.

Udvalgets medlemmer
Jeanett Bauer, Marianne Kastrup, Peter Kramp, Annette Lolk og Dorte Sestoft.

Udvalgets arbejde
Der er i samarbejde med bestyrelsen foreløbig planlagt følgende:
Selskabets 100 års historie bliver udgivet som supplementum til Nordisk Psykiatrisk 
Tidsskrift. Professor Tom Bolwig er forfatter.

Udvalget har planlagt et offentligt møde søndag den 7.12.2008 i Rigshospitalets store 
Auditorium med en række korte foredrag, der vil omhandle forskellige områder at 
psykiatrien. Mødet vil blive annonceret i dagspressen.

Selve jubilæumsfesten afholdes samme aften på Hotel D’Angleterre, hvor alle selskabets 
medlemmer med ledsager bliver inviterede.  

På selve jubilæumsdagen den 8. december afholdes der om eftermiddagen et 
jubilæumsarrangement for selskabets medlemmer og inviterede samarbejdspartnere 
på Københavns Universitet med foredrag og efterfølgende reception. 

Museerne i Risskov og Middelfart vil lave udstillinger i forbindelse med jubilæet. På 
Sankt Hans Hospital vil der blive lavet en udstilling, der fl yttes ind til Rigshospitalets 
vandrehal i forbindelse med selve jubilæet.

Der arbejdes på, at Ugeskrift for Læger vil udgive et temanummer om et psykiatrisk 
emne den 8.12.08.

Der er søgt penge fra 18 fonde til dækning af udgifter til jubilæumsskrift, offentligt 
møde og jubilæumsarrangement.

Yderligere forslag kan sendes til DPS sekretær Annette Lolk, e-mail: lolk@dadlnet.dk 
eller pr brev: Psykiatrisk afdeling P, Odense Universitetshospital, 5000 Odense. 

Annette Lolk

4. FONDE, BESTYRELSE M.V.
4.1. Erik Strömgren Fonden
Erik Strömgren Fonden blev oprettet i 1979 ved afdøde professor Strömgrens 70 års 
fødselsdag for at kunne afholde årlige ”Strömgren forelæsninger” med en internatio-
nalt kendt kollega inden for psykiatrisk epidemiologi, klassifi kation eller genetik. 

Dette års forelæsning blev afholdt ved et Strömgren symposium den 22 november på 
Århus Universitetshospital, Risskov ved professor Robin Murray, Institute of Psychiatry, 
London.  Robin Murray holdt forelæsning over emnet: ” Schizophrenia is more than a 
brain disease” og fi k overrakt  Strömgren medaljen. 

Ved symposiet blev der desuden holdt følgende foredrag: Marta diForti, Institute of 
Psychiatry, London:”Cannabis and Psychosis: from Epidemiology to Gene X Environment 
interaction” og professor professor Preben Bo Mortensen, Center for Registerforskning, 
Aarhus Universitet:”Infections: a role in schizophrenia etiology?”

Strömgren Fondens bestyrelse består af professor Ole Mors (formand), overlæge 
Rasmus Licht, professor Preben Bo Mortensen, overlæge Jørgen Achton Nielsen og 
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professor Raben Rosenberg.

Ole Mors

4.2. Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond
Til støtte for eksempelvis kongresdeltagelse for yngre læger, der er medlemmer af 
Dansk Psykiatrisk Selskab, er der oprettet en rejse- og uddannelsesfond. Fonden 
støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling.

Beløb på op til 5000 kr. bevilges af kassereren, mens ansøgninger om større beløb 
forelægges bestyrelsen.

Der har tidligere været betalt for de fl este kurser og kongresser, som yngre læger 
har søgt tilskud til. Hvis dette fortsætter uændret skønnes formuen i fonden at være 
opbrugt i løbet af et par år. Derfor vil der fremover normalt kun blive bevilget tilskud 
til kongresser, hvor de yngre læger skal fremlægge forskningsresultater eller eventuelt 
til kurser, der har relevans for de yngre lægers forskning.

Fonden har i 2007 støttet yngre psykiateres kongresdeltagelse med omkring 105.000
kr.

Fonden vil i 2008 få ca. 2000 kr fra Interessegruppe for kognitiv adfærdsterapi, idet 
interessegruppen bliver nedlagt og har besluttet at donere sin formue til fonden.  

Bodil B. Andersen
Kasserer i Dansk Psykiatrisk Selskab

4.3. Psykiatrisk Forskningsfond af 1967
I 2007 er der blevet udbetalt 50.000 kr i støtte til tre ph.d.-projekter. Næste uddeling 
fi nder sted i 2009.

Bestyrelsen består af ledende overlæge, professor dr.med. Poul Videbech (formand), 
professor dr.med. Per Vestergaard og afdelingslæge. ph.d. Pia Jeppesen.

Poul Videbech

5. INSPEKTORORDNING

Generelt om Inspektorordningen 2007
2007 var Inspektorordningens 10 års jubilæumsår. Ved årsmødet for inspektorer, der 
blev afholdt den 1. februar på Hilton Hotel i København, blev der uddelt diplomer og 
nåle til inspektorer, der havde været aktive i 10 år.

Desuden blev Sundhedsstyrelsens uddannelsespris uddelt til den afdeling, der havde 
fået den bedste inspektorvurdering i 2006. Det var meget glædeligt, at prisen gik til 
Psykiatrisk Afdeling Nord i Århus.

I marts 2007 udkom en ny Vejledning for Inspektorordningen 2007, hvor især 
evalueringspunkterne er uddybet og bragt mere i overensstemmelse med målbeskrivelsens 
7 roller. Den nye vejledning og en evalueringsrapport for Inspektorordningen er begge 
at fi nde på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.sst.dk. 

Der har i 2007 været koordineret besøg til 5 afdelinger
Bispebjerg (genbesøg).
Esbjerg (nyt besøg – rekvireret af De Yngre Læger).
Viborg (nyt besøg).
Randers (har sidst været besøgt i 2004).
Aalborg (har sidst været besøg i 2004).
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Aktive inspektorer
Der er i øjeblikket en katastrofal mangel på inspektorer, af hvilke der bør være mindst 
4 i hver uddannelsesregion. Det samme gælder for ”juniorinspektorer”.
Aktuelt er der i Region Øst 4 inspektorer, i Region Syd 1 inspektor samt 1 “junior 
inspektor”. Region Nord har 1 inspektor, der fratræder efter næste besøg.

Juniorinspektorer
En nyskabelse inden for inspektorordningen er begrebet ”juniorinspektorer”, som 
er uddannelsesinteresserede yngre læger, der medvirker som ”3 mand/kvinde” 
ved besøget. Ordningen har i nogle år med stor succes været praktiseret som en 
forsøgsordning inden for bla. det Gynækologiske/Obstetriske speciale, men er nu 
blevet en permanent ordning.

Tilmeldingen til inspektorordningen 
sker ved henvendelse til DPS’ bestyrelse via DPS’ sekretær i form af en kort motiveret 
anmodning om at indtræde i ordningen. Når DPS har godkendt denne, videresendes 
den til Sundhedsstyrelsen, der herefter formelt udnævner den pågældende inspektor.

Arbejdet som inspektor
er lidet tidskrævende med maksimalt to, hyppigst kun et besøg om året. Forinden rustes 
man til opgaven i form af et nu 2-dages kursus, der arrangeres af Sundhedsstyrelsen. 
Inspektorordningen er åben for såvel overlæger som Yngre Læger, der er speciallæger 
i psykiatri.

Personligt fi nder jeg ordningen yderst nyttig og som tidligere anført ikke belastende. 
Man får som regel “mere med hjem” til sig selv og sin afdeling i form af ideer og 
inspiration til, hvordan man kan forbedre ikke blot uddannelsesforløb, men også 
administrative og faglige procedurer i egen afdeling.

Derfor en indtrængende opfordring til at du tilmelder dig 
inspektorordningen.

Kjeld Reinert

6. FAGLIGE GRUPPER

6.1. Retspsykiatrisk Interessegruppe
Retspsykiatrisk Interessegruppe har 183 medlemmer. Bestyrelsen har i 2007 bestået 
af ledende overlæge Peter Kramp (formand), overlæge, dr.med. Jens Lund (kasserer), 
ledende overlæge Bjørn Holm, klinikchef Kjeld Reinert samt (suppleanter) overlæge, 
ph.d. Dorte Sestoft, overlæge Tina Gram Larsen og fungerende overlæge, ph.d. Mette 
Brandt-Christensen.

Bestyrelsen har i 2007 afholdt syv bestyrelsesmøder.

Retspsykiatrisk Interessegruppe har i 2007 afholdt følgende møder:
28. marts, Retslægerådets årsberetninger 2001-2002, 2003-2005.
Indledere: Overlægerne Hans Henrik Ockelmann, Hanne Hilmer og Lone Valbak.
Mødet havde samlet 25-30 deltagere. 

10. maj, årsmøde, Retspsykiatrisk afdeling E, Aalborg Psykiatriske Sygehus, var 
vært. 
Mødets emne var ”Mentalt retarderede kriminelle”.
Indledere var: Jens Lund (status over udviklingen i antallet af mentalt retarderede 
kriminelle), cand.psych. Kasper Jørgensen (intelligenstestning, WAIS III), cand.jur. 
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Susanne Bonde (tilsyn og samråd), forstander Svend-Ejner Pejstrup (behandlingsarbejde 
på Kofodsminde). 
Mødet havde samlet ca. 50 deltagere. Efter det faglige program afholdt interessegruppen 
generalforsamling. Mødet sluttede med socialt samvær, hvor afdeling E var vært. 

6. november, Panum Instituttet. Fællesmødet med Interessegruppen for Fænomenologisk 
Psykiatri. 
Peter Kramp indledte over emnet ”Psykopatologiske vurderinger i retspsykiatrien”.
Mødet, der havde samlet ca. 50 deltagere, blev afsluttet med middag i en nærliggende 
restaurant. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe har i 2007 afholdt følgende symposier:
Psykiatrilovssymposiet 1.-2. februar på Hotel Ebeltoft Strand. Symposiet omhandlede 
de ændringer i psykiatriloven, som trådte i kraft 1. januar 2007. 
Indledere og undervisere var: Fuldmægtig, cand.jur. Sven Erik Bukholt, Indenrigs- 
og Sundhedsministeriet, fuldmægtig, cand.jur. Susanne Beck Petersen, Region 
Hovedstaden, inspektionschef Lennart Frandsen, Folketingets Ombudsmand, 
fuldmægtig Bente Berg, Statistikafdelingen, Sundhedsstyrelsen, afdelingslæge Kirsten 
Kaaber, Sundhedsstyrelsen samt overlæge Lykke Pedersen, psykiatrisk afdeling E, 
Bispebjerg Hospital. 
Der var 140 deltagere. Symposiet blev særdeles positivt evalueret.

22.-23. november afholdt interessegruppen et ”superekspert-symposium” for deltagerne 
i de tidligere ekspertuddannelser samt overlæger ved landets retspsykiatriske afdelinger. 
Følgende fi re emner blev drøftet: Personer omfattet af straffelovens § 69 (indledere Jens 
Lund, Peter Gottlieb, Peter Fristed, Peter Kramp); farlighedsvurderinger (indledere Helle 
Hougaard, Dorte Sestoft, lektor, cand.stat. Gorm Gabrielsen); hvornår er det lægeligt 
forsvarligt at anbefale ændring eller ophævelse af en psykiatrisk særforanstaltning 
(indledere Tina Gram Larsen, Bjørn Holm, Lykke Pedersen); patologiske rustilstande 
(indledere Peter Gottlieb, højesteretsdommer Poul Dahl Jensen).
Symposiet havde 47 deltagere, som fandt symposiet spændende og yderst relevant.

Bestyrelsen for Retspsykiatrisk Interessegruppe deltog i planlægningen af det VII 
Nordiske Retspsykiatriske Symposium, som blev afholdt i Oslo 22.-24. august. Der var 
en stor dansk deltagelse i symposiet, ligesom der var et tilfredsstillende antal danske 
videnskabelige meddelelser. Retspsykiatrisk Interessegruppe sponserede tre yngre 
retspsykiatrisk interesserede psykiateres deltagelse i Oslo symposiet.

Danmark er vært for det VIII Nordiske Retspsykiatriske Symposium, som afholdes 19.-
21. august 2009, Hotel Marienlyst, Helsingør. 

Den anden ekspertuddannelse i retspsykiatri blev afsluttet med det sidste og fjerde 
kursus 18.-20. april. Den samlede kursusrække blev evalueret meget positivt. 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har besluttet at gennemføre ekspertuddannelsen for 
tredje gang med første delkursus i marts 2008. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe afholdt generalforsamling 10. maj 2007, kl. 
17.15 i Aalborg med dagsorden ifølge lovene. Peter Gottlieb blev valgt til dirigent. 
Formanden gennemgik interessegruppens aktiviteter. Formanden angav endvidere, 
at interessegruppen inden for kort tid ville overgå til (næsten) udelukkende at 
kommunikere via mail med medlemmerne. Formandens beretning blev godkendt. Jens 
Lund fremlagde det af den kritiske revisor reviderede regnskab, som overordnet viste, 
at interessegruppen har en sund økonomi med en formue på ca. 200.000 kr. 
Generalforsamlingen tilsluttede sig et forslag om, at formuen bl.a. blev brugt til at 
sponsere yngre psykiateres deltagelse i det VII Nordiske Retspsykiatriske Symposium 
i Oslo. Regnskabet blev godkendt. Generalforsamlingen tilsluttede sig et uændret 
kontingent på 100 kr.
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Bestyrelsen var ikke på valg.
 
Bestyrelsen har i årets løb besvaret en henvendelse vedrørende organisation af 
retspsykiatrien (med kopi til DPS’ bestyrelse). Arbejdet med at fi nde en måde at 
registrere de retspsykiatriske ydelser står indtil videre stille. Bestyrelsen har besluttet, at 
interessegruppen opretter sin egen hjemmeside www.retspsykiatriskinteressegruppe.
dk. Hjemmesiden indeholder bl.a. information om interessegruppens aktiviteter samt 
om internationale retspsykiatriske møder og konferencer.

Peter Kramp

6.2. Psykotraumatologisk 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 forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen er åben 
både for medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og andre faggrupper i henh. 
t. vedtægterne.

Medlemsstatus
Medlemmer udgør ca. 1/2 læger/speciallæger i psykiatri – størstedelen af resten 
er psykologer, men der er også enkelte præster og beredskabskonsulenter blandt 
medlemmerne.

Økonomi
Interessegruppens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingent, som udgør 150 
kr årligt. Bestyrelsen benytter muligheden for ved planlægning af møder at samarbej-
de f. eks. med andre interessegrupper eller selskaber med tilgrænsende fagområder 
for derved at bære udgifterne i fællesskab. 

Aktiviteter i det forløbne år
Siden generalforsamlingen i november 2006 har der været afholdt 3 
bestyrelsesmøder.
 
Samtidig med generalforsamlingen 2006 blev der holdt møde om ”Psykisk belastende 
arbejdsmiljø, - forebyggelse og intervention”, foredragsholdere: Chefpsykolog Lise 
Skinhøj, Falck; psykolog Elizabeth Starska og psykolog Lars Diemer, Dansk Røde Kors; 
sektionsleder, cand. psych. Henrik Lyng, Beredskabsstyrelsen; feltpræst og sognepræst 
Jørgen Christian Madsen. Referat fra mødet kan indhentes hos formanden.

2 bestyrelsesmedlemmer (PC og BK) har sammen med Dansk Psykolog forening været 
involverede i forberedelse og afvikling af høring om Krisehjælp på Christiansborg i 
maj. Et resultat af høringen blev en anbefaling af oprettelse af et videnscenter om 
krisehjælp.

Der har været afholdt et medlemsmøde om Kriseterapeutisk Beredskabsplan i 
Regionerne: Organisation, terminologi og indsats. Mødet blev afholdt i september 2007 
på Vejle sygehus dels for at drøfte beredskab ud fra den seneste udgave af håndbog 
om sundhedsberedskabet, herunder det kriseterapeutiske beredskab. Mødet havde 
deltagere fra de fl este regioner og Sundhedsstyrelsen. Der var enighed om, at PTI 
fremover inviterer til ½ årlige møder. 

P. g. a. mange tilmeldte minisymposier ved DPS´s årsmøde, var det i år ikke muligt at 
tilmelde et emne. Vi stiler mod, at PTI fremover vil planlægge et minisymposium ved 
DPS´ årsmøder.
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PTI bestyrelsen har også været talstærkt repræsenteret ved 10. europæiske konference 
om traumatisk stress i Kroatien. Konferencens hovedtema var ”Truth and trust after 
trauma”. 

Som noget nyt har bestyrelsen taget initiativ til en læsegruppe i form af en 
refl eksionsgruppe, der er mødtes 3 gange og har drøftet tidsskriftartikler.
Der er planlagt afholdelse af møde i forbindelse med PTI’s generalforsamling i november 
2007.  

Bestyrelsen for PTI
Birgit Kijne (formand)
Peter Clemmesen (kasserer)
Ebbe Munk-Andersen
Karen Marie Bøggild (observatør)

Birgit Kijne

6.3. Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppen har i 2007 haft 2 arrangementer:
Minisymposium på DPS`s årsmøde: Kognition og psykopatologi ved skizofreni i lyset af 
K. Conrad’s ”Den begyndende skizofreni” Chairman Ovl. Peter Handest.
Medlemsmøde i samarbejde med Retspsykiatrisk interessegruppe 6. november:
”Psykopatologiske vurderinger i retspsykiatrien” med særlig vægt på skizofreni og 
psykopatologi.
Foredrag ved Ovl. Peter Kramp.

Interessegruppen forestår igen i år et minisymposium på DPS’s årsmøde under titlen:
”100 års skizofreni”. Symposiet afholdes i anledning af  100 året for Eugen Bleuler’s 
introduktion af begrebet skizofreni.
Der vil komme indlæg fra fl g. foredragsholdere:
Proff. Pierre Bovet, Schweiz: Om Autisme, Proff. Josef Parnas: Om Selvforstyrrelser og 
skizofreni, Ovl.Lennart Jansson: Om skizofreni og depression, og ph.d. Peter Handest: 
Om begrebet skizotypi og det skizofrene spektrum.

Jørgen Thalbitzer

6.4. 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 internationale symposier
samt udarbejdelse af forslag til uddannelse inden for C/L psykiatri. Den stigende 
interesse for området har de senere år vist sig ved oprettelse af stillinger inden for 
feltet i den ny region  hovedstaden samt fl ere andre regioner.

Interessegruppen har i 2007 ikke haft arrangementer i eget navn, men gruppens 
medlemmer har holdt en række foredrag og kurser i emner inden for liaisonpsykiatrien 
og har præsenteret forskningsresultater ved internationale møder og kongresser. 
Interessegruppen har et omfattende internationalt netværk og vil i de kommende år 
stile mod at afholde fl ere internationale arrangementer her i landet.

I interessegruppens sjællandske afdeling har der siden oktober 2007 en gang om 
måneden været afholdt supervisionsmøder for læger og psykologer, der arbejder 
inden for feltet psykosomatik og liaisonpsykiatri. Møderne fortsætter i 2008 og tilbyder 
supervision af cases samt opdateret gennemgang af specifi kke emner mhp at øge 
vidensniveauet inden for området. 
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Uge 2007 Dato, Onsdag Emne

41. 10/10 Faglige input fra kongressen 
i Bologna ved Flemming 
Rasmussen og Steenberg

47. 21/11 Review conversion disorder. 
Alice Rasmussen

51. 19/12 Afl yst

Uge 2008

3. 16/1 Akut organisk 
psykosyndrom. Jens 
Nørreholm

11. 12/3 Angst ved somatisk lidelse. 
Alice Rasmussen

15. 9/4 Beh. manual til kroniske 
smerter. En narrativ 
tilgang.

19. 7/5

Deltagelse i møder samt indmeldelse i interessegruppen kan ske til formanden.
Næste generalforsamling i Interessegruppe for psykosomatik og liaisonpsykiatri afholdes 
i forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde i 2008. Medlemmerne
opfordres til at deltage samt opstille som kandidater til bestyrelsen.

Alice Rasmussen
alice.00.rasmussen@rh.regionh.dk
Formand

6.5. Gerontopsykiatrisk Interessegruppe
Gerontopsykiatrisk Interessegruppe har i de sidste 2 år haft et beskedent mødetilbud 
til medlemmerne. Det har trukket ud med at kunne arrangere generalforsamlingen 
2007. Vi har nu fået afviklet generalforsamlingen i september 2007 og de nye 
bestyrelsesmedlemmer planlægger at udvikle arbejdet i Interessegruppen se 
hjemmesiden: dpsnet.dk

Opgaven efter generalforsamlingen er at der skal afholdes en ekstraordinær 
generalforsamling hvor de nye foreslåede vedtægter godkendes og en ny bestyrelse 
efterfølgende kan konstitueres. De nye vedtægter indebærer en udvidelse af bestyrelsen 
som vil betyde at der bliver fl ere til at synliggøre målene for Interessegruppen’ 
medlemmer.

Interessegruppe har efter anmodning til DPS siden sidste generalforsamling fået accept 
til at kalde sig Ældrepsykiatrisk Interessegruppe. Det vil bestyrelsen opfordre alle til 
at implementere lokalt.

Den ekstraordinære generalforsamling vil blive afholdt i foråret 2008 og alle vil blive 
orienteret i god tid.

Mie Brodersen



ÅRSBERETNING 2007

DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 37

6.6. Interessegruppe for Kognitiv Adfærdsterapi
Interessegruppen for Kognitiv Adfærdsterapi blev stiftet den 10. oktober 2000 og 
i vedtægterne står, at interessegruppen har som formål at fremme uddannelse og 
forskning i kognitiv adfærdsterapi (KAT) for derved at øge behandlingstilbuddet til 
patienterne.

Interessegruppens bestyrelse har i 2007 haft mailudveksling, men ingen egentlige 
møder. Året 2007 har været et godt år: Den kommende psykoterapibetænkning 
indfører omsider, at psykiateruddannelsen skal indeholde træning i at udføre KAT – 
timemæssigt mindst på samme niveau som træning i psykodynamisk terapi. 

At det er vigtigt at danske psykiatere er uddannede i at udføre KAT fremgår bl.a. af 
Sundhedsstyrelsens to nye referenceprogrammer for behandling af angstlidelser og for 
behandling af depression. I begge programmer er KAT en behandlingsform, der bør 
tilbydes patienter, enten som primær behandling eller som supplement til medicinsk 
behandling.

Der er endnu langt førend KAT vil blive anvendt systematisk i patientbehandlingen. Det 
kommer til at kræve en målrettet indsats fra alle, der har med psykiateruddannelsen 
at gøre, men de kommende år vil forhåbentlig sikre, at psykiatere i Danmark mestrer 
både psykofarmakologi og psykoterapi ud fra evidensbaseret metode.

Vi har i bestyrelsen besluttet at nedlægge Interessegruppen med udgangen af 2007, idet 
kognitiv adfærdsterapi er blevet en accepteret behandlingsmetode. Kassebeholdningen 
på kr. 2.345,93 overføres til “Rejse og uddannelsesfonden for yngre psykiatere”.

Birgit Bennedsen
Christian F. Thomsen
Jens Lund Ahrenkiel
Jørn Lykke
Marianne B. Geoffroy

6.7. Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri
Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri har i år 2007 ved Dansk Psykiatrisk selskabs 
Årsmøde afholdt et minisymposium med fi re indlæg der handlende om forskning inden 
for transkulturel psykiatri:
 
1. Cand.scient.anth. ph.d. Katrine S. Johansen: Kultur og psykiatri. En antropologi om 
transkulturel psykiatri på danske hospitaler.
2. Niels Peter Nielsen: Validering af kognitiv test (AQT) til brug for personer af anden 
etnisk baggrund.
3. Armando Baez: Har indvandrere andre kontaktmønstre til psykiatrien end 
danskere?
4. Overlæge Marianne Kastrup: Ikke-psykotiske lidelser blandt yngre kvinder – en 
sammenligning af forskellige etniske grupper 

En stor del af interessegruppens aktiviteter foregår nu i Videnscenter for Transkulturel 
Psykiatris rammer. Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri er således aktuelt en
ad hoc gruppe, der træder sammen ved behov. Gruppen medvirker ved mange af 
Videnscenter for Transkulturel Psykiatris arrangementer, ligesom den bidrager med 
undervisere ved en række andre arrangementer

Kontaktperson er undertegnede
Christian Nørregaard
Overlæge, Psykiatrisk Hospital, Hillerød. 
chno@noh.regionh.dk
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6.8. Interessegruppe for alkohol- og stofmisbrug
Interessegruppen har afholdt to halvårs møder med følgende programmer:
 
1. Den 16.03.2007 i forbindelse med årsmødet:
Overlæge Ulrik Becher.  Alkoholbehandling - MTV rapporten 2006
Overlæge Robert Elbrønd. Farmakologisk behandling af alkoholisme - et forslag til en 
behandlingsalgoritme.
Overlæge . Respirationsproblemer ved phenobarbitalbehandling af delirium tremens; 
et retrospektivt studie.
Overlæge Erik Thomsen. Kognitiv gruppe behandling af dobbeltdiagnose patienter i 
Århus Amt.

2. Den 02.11.2007 i Odense
Overlæge Erik Thomsen. Misbrug ved skizofreni og bipolar lidelse; hønen eller  
ægget. 
Overlæge Lars Merinder. Samarbejdet mellem psykiatri og misbrugsbehandlings-
systemet.
Overlæge Henning Laugesen. ADHD ved misbrug
Overlæge Robert Elbrønd. Bipolar sygdom ved misbrug
Lektor David Woldbye. Neuropeptid Y genterapi ved alkoholdependens hos rotten.

Jakob Ulrichsen
Overlæge, dr.med.

7. DANSK MEDICINSK SELSKAB (DMS)
Dansk Psykiatrisk Selskab har 11 pladser i Dansk Medicinsk Selskabs repræsentantskab, 
hvoraf kun en del er besat. Helle Charlotte Knudsen, Ib Scheel Thomsen, Anders 
Fink-Jensen, Kirsten Schultz-Larsen, Søren Bredkjær, Anne Lindhardt og Marianne 
Breds Geoffroy er medlemmer af repræsentantskabet i DMS. J. Michael Hasenkam er 
formand.

DMS har særlig fokus på forskningen, forbedring af speciallægeuddannelsen og lægger 
vægt på, at lægers efteruddannelse er tilrettelagt på faglige præmisser med et intensivt 
og varieret udbud. De har afgivet fl ere høringssvar i 2007 vedr. dette som kan læses 
på www.dms.dk. 

Dansk Medicinsk Selskab afholder årsmøde fredag den 25. januar 2008 i København 
med titlen: “Er kræften akut?”.

Søren Bredkjær

8. NORDISK SAMARBEJDE

8.1. Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS)

Årets møde blev afholdt i Danmark på LO-højskolen i Helsingør d. 20.-21. april. For 
yderligere detaljer henvises til hjemmesiden, hvor referatet fra mødet fi ndes.

I mødet deltog:
Fra Island: Halldóra Ólafsdóttir (formand, 6-års-delegeret) og  Kristófer Þorleifsson 
(formand for det islandske selskab)
Fra Norge: Bjarte Stubhaug (6-års-delegeret, kasserer fra 2007) og Jan Olav 
Johannessen (formand for det norske selskab)
Fra Danmark: Dorte Sestoft (6-års-delegeret fra 2007)
Fra Sverige: Henrik Nybäck (Kasserer, afgående 6-års-delegeret) og  Hans Ågren 
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(Sekretær, 6-års-delegeret fra 2007)
Fra WPA, den nordeuropæiske zone Marianne Kastrup (observatør)  

Afbud fra 
Poul Videbech (formand for det danske selskab)
Matti Joukamaa (formand for det fi nske selskab)
Jyrki Korkeila (6-års-delegeret fra Finland)
Christina Spjut (Formand for det svenske selskab)
Hasse Karlsson (Redaktør for the Nordic Journal of Psychiatry (NJP)

Mødet indledtes med at mindes den tidligere norske formand Gerd-Ragna Bloch 
Thorsen, som døde uventet kort efter komiteens møde i 2006.

Herefter gennemgik Emel Baeroe, forlaget Taylor & Francis’(T&F, Oslo) redaktør på 
NJP status for vores tidsskrift. Tidsskriftet kører godt. Forlagets rapport for 2006 blev 
gennemgået. ”Impact factoren” er stigende til nu 0.968. T&F tilbyder nu  “Scholar One 
Manuscript Central”, hvilket giver mulighed for at indsende og behandle manuskripter 
elektronisk. T&F vil også få en ny online-platform i 2007 www.informaworld.com/spri. 
NJP opføres i løbet af 2007 i ISI Clinical Medicine & Science Citation Index 2006.

Herefter gennemgik hvert land vigtigste begivenheder inden for psykiatrien det sidste 
år (for detaljer se referat på hjemmesiden).

Henrik Nybäck inviterede til den “29th Nordic Congress of Psychiatry”, som afholdes i 
Stockholm, 22.-25. september 2009. Der vil i løbet af året blive oprettet en hjemmeside 
og udarbejdet en “fi rst announcement”.

Samarbejdskomiteens økonomiske situation er god bl.a. efter overskud på kongressen 
i Tampere. Det blev besluttet at udgive et særnummer af NJP med bidrag fra hvert land 
om psykiatriens aktuelle status. Et afsluttende fælles kapitel skal samle trådene og se 
på perspektiver fremover. Der skal nedsættes en task-force gruppe med medlemmer 
fra hvert medlemsland mhp denne opgave.

Næste mode er 25. april 2008 i Reykjavík. 

Dorte Sestoft
6-års-delegeret
 
8.2. Nordic Journal of Psychiatry
Nordic Journal of Psychiatry er et engelsksproget tidsskrift, som publicerer 
videnskabelige originalarbejder og oversigtsartikler, som beskriver klinisk psykiatrisk 
praksis. Tidsskriftet, som er indekseret i Index Medicus m.m., placerer sig pænt blandt 
de psykiatriske tidsskrifter og har en impact factor på lidt under 1. Tidsskriftet følger 
med medlemskabet af en af de nordiske psykiaterforeninger og sendes dermed ud til 
ca. 6000 abonnenter.

I efteråret 2007 afholdtes et redaktionsmøde i Kastrup med deltagelse af en 
repræsentant fra Forlaget Taylor & Francis, (men uden deltagelse af hovedredaktøren 
Hasse Karlsson fra Finland og den norske redaktør Dag Neckelmann, som begge 
måtte opgive at komme frem pga. fl ystrejke). Under mødet gennemførtes en timelang 
telefonkonference med Hasse Karlsson, hvorunder følgende forhold klargjordes:

I samarbejde med Forlaget vil den redaktionelle behandling af fremsendte   
 manuskripter fra et endnu ikke nærmere fastlagt tidspunkt i 2008 ske elektronisk.
 De enkelte redaktører har efterfølgende modtaget instruktion i den elektroniske 
 manuskriptbehandling.  

I forbindelse med omlægningen til elektronisk manuskriptbehandling ændres

•

•
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 arbejdsgangen i redaktionen, således at samtlige manuskripter fremsendes til
 ho vedredaktøren, som herefter fordeler disse til de nationale redaktører under
 hensyn til den enkeltes ekspertise. Hovedredaktøren har fundet dette skridt
 nødvendigt dels af logistiske grunde i forhold til Forlaget, dels for at fastlægge   
 ensartede retningslinier for bedømmelsen af manuskripter. – Der er endnu ingen  
 tilbagemelding fra hovedredaktøren om, hvornår denne ændring vil ske.

Tidsskriftet er som nævnt ophørt med at publicere resuméer af disputatser og   
 ph.d.-afhandlinger, eftersom bidrag kun indløb fra Danmark.

Udsendelse af manuskripter til bedømmere sker som i det sidste år ikke
 længere anonymt, men med oplysning om navn og adresse på forfatterne.

Et af Tidsskriftets store problemer er den lange publikationstid, offi cielt 6-12 måneder 
fra antagelse af en artikel til trykning. I praksis er publikationstiden en del længere 
for fl ere arbejder, hvorfor der er et erkendt behov for at udsende dobbeltnumre 
for at få afviklet manuskriptpuklen. Denne løsning har opbakning fra Forlaget, idet 
beslutningen herom træffes af hovedredaktøren og Forlaget. Ved årsskiftet har den 
danske redaktør ikke kendskab til planlagt udsendelse af dobbeltnumre, hvilket er 
særdeles utilfredsstillende ikke mindst for de ret mange forfattere, som har måttet 
vente længe. Forlaget planlægger en netbaseret publicering af antagne manuskripter, 
men der er naturligvis ikke tale om, at disse ikke før eller siden bliver trykt.

Den danske redaktion har i kalenderåret 2007 modtaget 14 originalarbejder og 1 
boganmeldelse, hvilket er en stigning på 5 manuskripter i forhold til 2006. 

Kvaliteten af de fremsendte manuskripter har for de allerfl estes vedkommende været 
høj. Det væsentligste kriterium i udvælgelsen har været den videnskabelige standard, 
herunder en kvalifi ceret behandling af de metodemæssige problemer. Endvidere, at 
det drejer sig om originalarbejder, som ikke helt eller delvis har været publiceret 
andetsteds. Der lægges vægt på, at manuskripterne er affattet på et rimeligt korrekt 
engelsk, idet den sidste sproglige afpudsning sker hos Forlaget. Redaktionen ønsker 
at takke bedømmerne for deres store indsats. Samarbejdet mellem redaktion, 
forfattere og bedømmere har været godt med det overordnede formål at styrke den 
videnskabelige interesse i dansk psykiatri og bringe resultatet heraf ind i en international 
sammenhæng. 

Forlaget Taylor & Francis står for produktion og udsendelse. Bemærk venligst, at 
adresseændringer skal rettes direkte til Forlaget og ikke til undertegnede.

Jens Knud Larsen

9. INTERNATIONALT SAMARBEJDE

9.1. WPA

WPA er den største psykiaterorganisation  som paraplyorganisation for mere end 130 
psykiatriske organisationer med et samlet antal af ca. 180.000 psykiatere. 
WPAs website http://www.wpanet.org, anvendes i dag som organisationens ansigt 
udadtil med meget udførlig information om WPA’s struktur, historie, institutionelle 
programmer, sektioner, kongresser  og løbende aktiviteter.  

Danmark tilhører den nordeuropæiske zone 7 i WPAs struktur (WPA Northern European 
Zone, der omfatter de nordiske og baltiske lande). Ved generalforsamlingen i Cairo 
2005 blev jeg genvalgt som repræsentant for Nordeuropa i en 3 års periode. Ved 
den kommende World Congress of Psychiatry Prague september 2008 med temaet 
”Science and Humanism: For a Person Centered Psychiatry” skal der vælges en ny 
zonal repræsentant for Nordeuropa.

•

•



ÅRSBERETNING 2007

DANSK PSYKIATRISK SELSKAB (DPS) 41

Som nordeuropæisk repræsentant har jeg et samarbejde med den Nordiske 
Samarbejdskomite samt med de baltiske lande. Senest har Danmark været vært for 
samarbejdskomiteen  i foråret 2007. Næste møde er planlagt til Reykjavik i april 2008, 
hvor der bl.a. skal drøftes planlægningen  af den 29th Nordic Congress of Psychiatry, 
der skal fi nde sted i Stockholm i september 2009. 

Udover hjemmesiden som kommunikationsredskab udsender WPA en månedlig 
elektronisk bulletin til mere end 1000 mailadresser.  WPA har et stigende fokus på det 
etablerede netværk af unge psykiatere fra alle dele af verden, hvoraf en overvejende del 
har haft WPA Fellowships. Dette ”Young Psychiatrists network” ses som en afgørende 
faktor for organisationens fornyelse.

WPAs præsident Juan Mezzich har fremhævet, at WPAs institutionelle program i hans 
formandsperiode skal være helliget ”Psychiatry for the Person” og en række initiativer 
er taget med dette for øje.

WPA har et tæt samarbejde med WHO bl.a om udarbejdelsen af ICD-11, og de første 
møder i det udvalg, der er nedsat med henblik herpå og med deltagelse af både WPA 
og WHO fandt sted i januar og september 2007. Et mål har været at harmonisere de 
forsøg, der er gjort rundt om i verden  af fl ere store psykiatriske organisationer som 
bl.a. APA og den kinesiske psykiaterforening.

Udover WHO har WPA det forløbne år arbejdet på at konsolidere samarbejdet med 
World Medical Association: World Federation of Mental Health;World Federation of 
Neurology; og World Federation of Family Doctors.

Med udgangspunkt i Lancets nylige serie om ” Global mental health” har WPA 
understreget betydningen af at støtte dette  globale sigte og arbejde for strategier, der 
tager sigte mod denne  ”call for action”, der understreger, at selv i de fattigste lande 
er psykiske lidelser en væsentlig kilde til handicap, samt at ”treatment gap” mellem 
dem, der har behov for hjælp, og dem, der modtager hjælp, nærmer sig 90 % for 
visse psykiske lidelser. Yderligere gælder det, at en række globale sundhedsinitiativer 
ganske negligerer psykiske aspekter. WPA ser her sin rolle som central i at arbejde for 
disse globale initiativer og opfordrer kraftigt sine medlemsorganisationer til at gøre det 
samme.
    
Tidsskriftet World Psychiatry har fundet en fast plads i WPA som en meget væsentlig 
formidler af forskningsresultater til WPAs globale kontaktfl ade, ikke mindst da det 
distribueres frit til mere end 30.000 psykiatere i den engelske udgave fordelt over hele 
jorden og  til godt 4.000 i den spanske udgave. Tidsskriftet fi ndes også tilgængeligt 
elektronisk på WPAs hjemmeside. Hvert nummer af tidsskriftet indeholder fremragende 
oversigtsartikler, et forum med diverse kommentarer, forskningsrapporter samt WPA 
nyheder.
   
WPAs fremtrædende rolle som vidensformidler giver sig udtryk på en række måder, 
bla. ved udgivelse af  bogserien ”Evidence and Experience in Psychiatry” indtil nu 
med bøger om skizofreni, depression, OCD, demens, personlighedsforstyrrelser, 
spiseforstyrrelser, bipolære lidelser, somatoforme lidelser, katastrofepsykiatri med 
fokus på særlige mentale risikofaktorer i forbindelse med naturkatastrofer, men også i 
politiske brændpunkter fx Mellemøsten markerer WPA lederskab sig. En række andre 
publikationer, bl a om klassifi kationssystemer og om kvinders psykiske problemer, er 
under udarbejdelse.
 
WPAs videnskabelige arbejde foregår primært via de nu 65 Sektioner. Seneste 
sektion omhandler Perinatal og spædbørns psykiatri, og der er udgivet 2 ”Advances in 
Psychiatry” bøger  med  State-of-the-Art  kapitler fra en række sektioner. 
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På europæisk plan er det eksisterende samarbejde mellem UEMS, WPA, AEP (den 
europæiske psykiaterforening) og WHO i form af en Task Force yderligere konsolideret 
med afholdelse af årlige symposier for ”European Leaders of Psychiatry”. Seneste 
symposium afholdtes ved AEPs European Congress of Psychiatry i april 2007. Den 
etablerede Task Force er også centralt placeret i udviklingen af ensartede retningslinier 
og standarder for akkreditering af psykiatriske kurser, kongresser, mv. og  CME i 
Europa.

WPA ønsker at styrke den regionale repræsentation bl.a. ved at inddrage de 18 Zonal 
Representatives (ZR) i højere grad bl.a. i erkendelse af den regionale betydning for 
psykiatriens udvikling. I den europæiske region arbejdes der med udgive en elektronisk 
fælles EURObulletin, der skal fokusere på de fælles berøringsfl ader, den europæiske 
psykiatri har.   

Marianne Kastrup

9.2. UEMS
Union of Medical Specialities, Sektion for Psykiatri
UEMS har vanen tro afholdt to møder i henholdsvis Izmir og  Geneve. 

Arbejdet har været præget af de mange nye medlemslande, og den diversitet i såvel 
tilrettelæggelse af psykiateruddannelse som i organiseringen af psykiatrisk service, 
der hersker. 

Ved mødet i Tyrkiet havde de delegerede bl.a. lejlighed til at diskutere den kritisable 
anvendelse af ECT-behandling uden anvendelse af anæstesi, som fortsat, men dog i 
aftagende grad, fi nder sted. De lokale repræsentanter for psykiatrien understregede 
betydningen af det internationale besøg og af, at ikke mindst myndighederne blev 
gjort opmærksom på internationale standarder for uddannelse og behandling.  En 
generel trend i udviklingen rundt omkring i Europa er en stigende grad af privatisering 
af psykiatrien. Konsekvenserne for uddannelse er endnu ikke klare.

Et af de områder, UEMS arbejder med, er udvikling af europæisk standard for 
kompetencer i psykiatrien. Såvel det canadiske arbejde som den danske videreføring 
heraf danner baggrund for arbejdet. Anerkendelse af CME med etablering af et CME 
credit system gældende for hele Europa pågår fortsat. Senest er der et forsøg på at 
”oversætte” de europæiske credits til WPA.

Torben Lindskov afgik som President for Section for psykiatri i foråret 2007. Kari 
Pyllkanen (Finland) blev valgt på mødet i Geneve. Jørgen Nystrup indtræder som 
repræsentant for DPBO i Torbens sted. Næste møde afholdes i København til april. Ved 
dette møde indtræder Torsten Bjørn Jacobsen i stedet for undertegnede.

Anne Lindhardt

10. SUNDHEDSKOMITEENS PSYKIATRIUDVALG

Udvalget har i 2007 bestået af Jeanett Bauer, Pia Jeppesen (næstformand), Katrine 
Pagsberg, Lisbeth Sørensen, Birgitte Welcher, Lars Aakerlund, Hans Mørch Jensen og 
Henrik Day Poulsen (formand).

Udvalget har i 2007 afholdt fem møder.
I januar arrangerede udvalget en konference i Domus Medica om det selvskadende 
menneske med deltagelse af ca. 100 personer. Fokus var på evidens for risikofaktorer 
for selvskadende adfærd samt behandlingsmuligheder. 

Udvalget har afgivet høringssvar om emner som behandling med antipsykotika og 
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tvangsanvendelse over for børn og unge.
I efteråret skrev udvalget en kronik i Jyllandsposten om stigningen i antallet af kriminelle 
sindssyge som kommentar til en serie om samme emne, som avisen bragte tidligere 
på året.

Udvalget har endvidere arbejdet med den nye regionale struktur, etniske minoriteter, 
anvendelsen af akut krisehjælp, nedlæggelse af bosteder i kommunerne og i øvrigt 
fulgt med i debatten om, hvor psykiatrien bevæger sig hen med særlig fokus på 
forebyggelse af psykisk sygdom.

Henrik Day Poulsen
Formand

11.  ANDET

11.1. Det Nationale Indikatorprojekt
Det Nationale Indikatorprojekt 
Formålet med Det Nationale Indikatorprojekt er at sikre et fælles grundlag for måling 
og forbedring af den sundhedsfaglige kvalitet i det danske sygehusvæsen. Den 
grundlæggende tanke er, at øget dokumentation af kvaliteten vil give bedre muligheder 
for at øge kvaliteten af sygehusvæsenets ydelser.

Baggrund 
I 1999 blev det besluttet at etablere Det Nationale Indikatorprojekt. Projektet omfatter 
foruden alle amter og H:S en lang række samarbejdspartnere: Sundhedsministeriet, 
Sundhedsstyrelsen, Amtsrådsforeningen, Den Almindelige Danske Lægeforening 
(DADL), Dansk Medicinsk Selskab (DMS), Dansk Sygeplejeråd (DSR), De 
faglige sammenslutninger på sygeplejeområdet (FS), Danske Fysioterapeuter, 
Ergoterapeutforeningen m.v. og EvalueringsCenter for Sygehuse. 

Inden for hvert sygdomsområde er der nedsat en landsdækkende, tværfaglig gruppe 
af fagfolk, der siden efteråret 2000 har arbejdet med at fastlægge, hvilke oplysninger 
man vil indsamle for at bedømme kvaliteten af behandlingen.
 
Hjemmeside 
Yderligere og mere detaljerede oplysninger om Det Nationale Indikatorprojekt kan 
fi ndes på adressen: www.nip.dk

Der er nedsat en arbejdsgruppe, der har forestået arbejdet i Det Nationale 
Indikatorprojekt på Skizofreniområdet. Den består af:

Merete Nordentoft
Henrik Lublin
Erik Simonsen
Per Jørgensen 
Søren Bredkjær
Anne Lindhardt
Per Vendsborg
Kim Daubjerg Balslev
Oversygeplejerske, Inge Voldsgaard 
Socialrådgiver Lars Ahlstrand 
Psykolog Torben Christensen 
Afdelingssygeplejerske Anne Sigsgaard 

Fra det koordinerende sekretariat i Det Nationale Indikatorprojekt har deltaget projekt-
leder Jan Mainz. Fra Center for Sygdomsforebyggelse har deltaget Helle Hilding Nørkjær 
og Torben Jørgensen.
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Formålet med Det Nationale Indikatorprojekt på skizofreniområdet er at undersøge, i 
hvilken grad væsentlige indikatorer for god behandling på skizofreniområdet er opfyldt. 
I 2007 har der været indsamlet data til det nationale indikatorprojekt i regioner. Der er 
indsamlet data for et meget stort antal patienter med skizofreni. Datakompletheden er 
stigende. Data tyder på, at inddragelse af pårørende, testning af kognitiv funktion og 
undersøgelse af bivirkninger bør forbedres. 

Merete Nordentoft

11.2. Gennembrudsprojekterne
Psykiatrien var de første i Danmark som brugte gennembrudsmetoden og siden er 
somatikken fulgt efter. I dag har metoden været anvendt til 1. og 2.bølge af det 
nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien, og et nyt gennembrudsprojekt 
vedrørende pårørendearbejde i voksenpsykiatrien begynder i foråret 2008. 

De overordnede målsætninger med Det nationale kvalitetsprojekt om tvang i psykiatrien 
er at:

Forbedre den patientoplevede kvalitet af tvang
Udvikle den faglige og organisatoriske kvalitet af tvang
Minimere behovet for og anvendelsen af tvang. 

Der er nedsat en styregruppe, med deltagelse af Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Regionsforeningen, Sundhedsstyrelsen, Dansk Psykiatrisk Selskab, Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Selskab, Sundhedskartellet, Faglige sammenslutninger af 
psykiatriske sygeplejersker, Foreningen Sind og Foreningen Bedre Psykiatri.

I 1. bølge af projektet (2004/2005) deltog 27 tværfaglige team fra psykiatriske 
afdelinger fra hele landet.  I 2. bølge af projektet (2006/2007) deltog 20 afdelinger, 
herunder retspsykiatriske afdelinger. Kvalitetsforbedringerne har været fokuseret på 
tre forhold: 1) forebygge brugen af tvang, 2) selve udøvelsen af tvangsforanstaltninger 
og 3) opfølgning på den tvang der udøves.

Erfaringerne fra 1. bølge og 2. bølge viser ikke overraskende, at der ikke fi ndes et 
tiltag, der kan reducere anvendelsen af tvang markant. Der er derfor brug for at 
arbejde med en bred indsats, hvor der foretages ændringer og tiltag inden for både 
forebyggelse, tvangsudøvelse og opfølgning på tvangsepisoder.
Kvalitetsarbejdet med disse indsatsområder må ske fortløbende og samtidigt, for at 
opnå den ønskede effekt.

Det nationale kvalitetsprojekt om brug af tvang i psykiatrien har vist, at det kan lade 
sig gøre at skabe positive resultater i forhold til at arbejde fokuseret med så vanskeligt 
et emne som tvang. Lokalt er der i regionalt regi udarbejdet strategier for spredning 
af projektets mest effektive og succesfulde forandringstiltag, således at endnu fl ere 
psykiatriske patienter kan få gavn af projektets positive erfaringer. Erfaringerne fra 
projektet er blevet brugt i forbindelse med den revideret psykiatrilov. 

Ansøgningsfristen til det nationale kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet 
i den ambulante psykiatri og på de psykiatriske sengeafsnit er netop overstået og 20 
afdelinger har meldt sig til projektet. Det er projektets overordnede nationale målsætning 
at forbedre de pårørendes oplevelse af information og samarbejde med mindst 30 % 
og at forbedre den faglige og organisatoriske udvikling af pårørendearbejdet.

Sidste nyt om gennembrudsprojekterne fi ndes under Videnscenter Gennembrud

Søren Bredkjær
DPS repræsentant i Styregruppen

•
•
•
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11.3. Patient- og pårørendetilfredshedsundersøgelser.
Ligesom inden for somatikken bliver der nu gennemført landsdækkende undersøgelser 
af mennesker med sindslidelse og de pårørendes oplevelse og vurdering af det 
offentliges tilbud til psykisk syge.

Psykiatridirektørkredsen udgør styregruppen og der er nedsat en følgegruppe, der har 
til opgave at drøfte gennemførelsen af tilfredshedsundersøgelserne i psykiatrien. I 
følgegruppen er der repræsentanter fra Regionerne, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, 
Socialministeriet, SIND, Bedre Psykiatri, LAP, DPS og faglig sammenslutning af 
psykiatriske sygeplejersker.

Ansvaret for og arbejdet med planlægning, organisering og fælles rapportering af 
de landsdækkende tilfredshedsundersøgelser i psykiatrien er placeret i Center for 
kvalitetsudvikling i Region Midtjylland.

Resultaterne fra patient- og pårørendeundersøgelse i distriktspsykiatrien, 
sengepsykiatrien og boformer er blevet offentliggjort i 2005-2006. I 2007 er 
resultaterne fra 2. undersøgelse på de retspsykiatriske sengeafsnit i Danmark 
2006-2007 offentliggjort. Det har som ventet vist sig svært at gennemføre 
tilfredshedsundersøgelser i retspsykiatrien og svarprocenten på 41% er betænkelig 
lav for en undersøgelse af denne type. Følgegruppen har anbefalet, at man fremover 
gennemfører tilfredshedsundersøgelserne i retspsykiatrien på en anden måde.

Planen er generelt at tilfredshedsundersøgelserne skal gentages hver 2. til 3. år.

Søren Bredkjær, DPS repræsentant i arbejdsgruppen

11.4. Netværk for forebyggende sygehuse. Forebyggelse af selvmord
Regeringen har tiltrådt Forslag til Dansk Handlingsplan for Forebyggelse af Selvmord og 
Selvmordsforsøg, som blev udarbejdet af en arbejdsgruppe under Sundhedsstyrelsen 
i 1998. Efterfølgende har folketinget bevilliget midler til gennemførelse af dele af 
handlingsplanen og der er for årene 2005-2008 bevilget ca. 10 millioner kroner årligt til 
selvmordsforebyggelse via satspuljemidlerne, som administreres af Socialministeriet. 

Netværk for Forebyggende Sygehuse har i den sammenhæng taget initiativ til, at 
der udarbejdes en strategi for implementering af det selvmordsforebyggende arbejde 
på sygehuse. Strategien vil indeholde faglige retningslinier, fastlæggelse af ledelses-
ansvar, links til undervisningsmateriale og eksempler på succesfuld implementering. 
Psykiaterne er repræsenterede ved Merete Nordentoft, August Wang og Sigurd 
Benjaminsen. Arbejdet blev færdiggjort i første halvdel af 2006 og der blev i løbet af 
2007 planlagt implementeringsseminarer i de nye regioner med henblik på at sikre, at 
strategiens anbefalinger føres ud i virkeligheden. 

Merete Nordentoft
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Vores årsseminar i januar måned var meget vellykket. Der deltog ca. 40 psykiatere, 
hvoraf 20 % var børne- og ungdomspsykiatere. Folk var nærværende og engagerede, 
hvilket førte til mange spændende diskussioner. Vi hørte om forskellige psykiatriske 
emner: bl.a. om transkulturel psykiatri, fortællinger fra sexologisk klinik og den øgede 
fokusering på psykiatriske diagnoser hos spædbørn. Lørdag hørte vi bl.a. skabelses-
historien om de 7 kompetencer, fortalt af professor Brian Hodges fra Canada, der har 
været med i dette arbejde.

Ved generalforsamlingen fi k vi endnu en jyde med i bestyrelsen fra region Syd, så nu er 
vi repræsenteret i alle de 3 videreuddannelsesregioner. 

Børne- og ungdomspsykiatrien har til gengæld kun været repræsenteret ved et medlem, 
nemlig formanden. For at sikre os at der også fremover er bestyrelsesmedlemmer fra 
dette speciale, foreslår vi en vedtægtsændring der omhandler, at der, så vidt det er 
muligt, skal være en børne- og ungdomspsykiater i bestyrelsen.

Vores hovedformål er at arbejde på en bedre uddannelse for alle yngre psykiatere 
og vi har igen i år varetaget de uddannelsessøgendes interesser over for de 
uddannelsesansvarlige overlæger i de specialespecifi kke uddannelsesråd i psykiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri. Her er forskningsmodulet blevet drøftet, planen om at 
psykiatri kan være en del af turnus og de nye faglige profi ler.

I forbindelse med disse nye faglige profi ler er der nedsat et ”Udvalg vedrørende faglig 
profi l”, hvor en af vores medlemmer er valgt ind, og vi har derfor været med til at 
formulere de nye H-profi ler. Personen sidder til daglig i vurderingsudvalget, der vurderer 
ansættelse af de nye H-læger.

Et af FYPs andre formål er at have gensidig informationsvirksomhed med vores 2 mo-
derselskaber. Det har vi fået ved løbende mailkorrespondance med FYP repræsentanter 
i DPS og BUP-dk. 

Vi er repræsenteret i videreuddannelsesudvalgene i begge specialer og i udvalget for 
psykoterapeutiske behandlingsmetoder. I den forbindelse er vi tidligt blevet introduceret 
for den nye psykoterapibetænkning og har fået lov til at være med i diskussionen af, om 
den var rimelig og gennemførlig.

Et af vores bestyrelsesmedlemmer har søgt om at blive juniorinspektor og vi kan dermed 
følge med i, om H- forløbets uddannelseselementer bliver ordentligt implementeret rundt 
om i landet.    

Vi ønsker i FYP en bedre kontakt til vores medlemmer og er derfor ved at registrere 
samtlige medlemmer i landet og planlægger at få kontakt med tillidsrepræsentanterne 
på alle almen psykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. Desuden lægger 
vi nu alle vores ledelsesreferater ud på de 2 selskabers hjemmesider.

Vi underviser om uddannelsen, de videnskabelige selskaber og os selv på I kurserne i 
hele landet.

Desuden har vi repræsenteret vore specialer på Specialernes Dag i efteråret i København 
og Århus, hvor der begge steder har været en overvældende interesse fra de studerendes 
side. 

For at gøre de studerende yderligere interesserede i vores fag har vi besluttet at tilbyde 
2 fripladser til vores kommende årsseminar i januar 08 til 2 medicinstuderende. 
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Vi breder os stadig ud internationalt og er repræsenteret i EFPT, der er en organisation 
af alle europæiske psykiatere og børne- og ungdomspsykiatere under uddannelse. I 
juni deltog to af vores medlemmer i deres årsseminar og havde i den forbindelse lavet 
en poster omhandlende psykiatriens historie i Danmark gennem 100 år.

Vores ene medlem er koordinator af exchangeophold og organisationen har oprettet 
en diskussionsgruppe på nettet, hvor der udveksles information om bl.a. de forskellige 
landes eksaminationsformer. 

Endelig følger vi også med i det fagforeningsmæssige arbejde omkring de 2 specialer 
ved at sidde i DPBO, så alt i alt føler vi at vi sidder med i alle de fora, hvor der foregår 
ting af interesse for vores uddannelse.
 
Gennem hele året har vi i FYP ønsket at revidere vores formålsparagraffer og gøre dem 
mere tidssvarende. Det har vi ikke nået, men det vil være noget af det første, vi kaster 
os over i det nye år.

Tak
Venlig hilsen Vibeke Bille, formand for FYP.
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PSYKIATRISK SELSKAB FOR MEDICINSTUDERENDE - PSM

I det forløbne år har PSM i Århus arrangeret fl ere forskellige begivenheder og 
foredrag.
Foråret har bl.a. budt på et foredrag ved Bent Marcociejski om sexualforbrydere og der 
har været afholdt foredrag om psykofarmaka ved Gitte Hausmann. Desuden har PSM 
fået bevilliget midler til at drive hjemmesiden psykiater.nu, som skal formidle både 
præ- og postgraduat information til psykiatriinteresserede.
Derudover har der i foråret været formandsskift, eftersom tidligere formand Michael 
Eriksen Benros nu er blevet kandidat, og derfor ikke længere kan varetage posten. 
Efteråret har bla. budt påforedrag ved tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussen, 
som meget åbenhjertigt fortalte om sin datters sygdom og dersuden fortalte, hvorfor 
der var brug for fl ere psykiatere.

Den årlige generalforsamling blev afholdt d. 6. december, og i tilstødning til dette blev 
afholdt foredrag ved Morten Kjølbye om personlighedsforstyrrelser.

De 7 bestyrelsesmedlemmer er:
Formand:  Andreas Glahn Wernlund 9. Semester
Kasserer:   Rasmus Hjuler Pedersen 9. Semester
PR:   Rikke Husted Bendiksen 9. Semester
IT:   Pernille Petersen  3. Semester
Menig medlem: Johanne Bruun Jeppesen 8. Semester
   Mathilde Oue 8. Semester
   Tine Jacobsen 9. Semester

På vegne af bestyrelsen af PSM
Andreas Glahn Wernlund
Formand for Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende

PSYKIATRIGRUPPEN FOR MEDICINSTUDERENDE - PMS

PMS  blev  stiftet i april ´07 og er en interessegruppe for medicinstuderende 
ved Københavns Universitet. Vores formål er at øge interessen for psykiatri 
hos medicinstuderende og derigennem synliggøre psykiatri som et spændende 
specialevalg.

Vi arrangerer foredrag og månedsmøder, der dækker forskellige aspekter af 
psykiatrien. Da vi er en nystiftet forening med meget få økonomiske midler, har det 
været fantastisk at opleve, hvor hjælpsomme diverse foredragsholdere/psykiatere har 
været, for at bidrage til foreningens aktiviteter. Der skal især tilfalde stor tak til vores 
venskabsafdeling på Psykiatrisk Center Gentofte samt Lars Kessing, Henrik Rindom og 
Preben Brandt.

PMS arbejder for at udbrede kendskabet til psykiatri. Bestyrelsen synes, psykiatri er 
et spændende og udfordrende speciale, og det er vi ikke ene om; indtil videre har PMS 
ca. 40 medlemmer, og vi forventer dette tal stiger kraftigt i løbet af foråret.

2007 var året hvor PMS kom til verdenen. Vi er nye, men stærke og har stort gå-
på-mod! Nu har psykiatrien også fået fundament hos de medicinstuderende ved 
Københavns Universitet. I kan læse mere om os på www.pmsmedicin.dk

Karen Tangmose, formand PMS
tangmose@stud.ku.dk
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DANSKE PSYKIATERE OG BØRNE-UNGDOMSPSYKIATERES ORGANISATION 
(DPBO)

DPBO samarbejder med DPS og BUP-DK og varetager medlemmernes faglige, 
økonomiske, organisatoriske og kollegiale interesser. Vi mener, det er vigtigt at 
skabe samarbejde og koordination imellem DPBO, de videnskabelige selskaber samt 
hospitalspsykiatrien og Speciallægepraksis.

Igennem det forløbne år er manglen på speciallæger/overlæger blevet stadig større. 
Mange steder har der været gennemført LEAN-undersøgelser med henblik på at fi nde 
mere rationelle arbejdsgange for speciallægen. I mange tilfælde vil hjælpepersoner 
kunne afl aste speciallægen for ikke speciallægelige opgaver.
Arbejdsgiveren mangler imidlertid mange steder at ansætte disse hjælpepersoner eller 
planlægge disse arbejdsgange. 

For privatpraktiserende speciallæger er der gennemført fornyet overenskomst pr. 1. 
april 2008. Første knækgrænse fjernes og grænsen for andet knæk forhøjes. Endvidere 
er der afsat midler til moderniseringer fordelt over tre år og der er planlagt løbende 
mulighed for hurtige delmoderniseringer, hvilket i praksis betyder, at speciallægens 
ydelser skal opdateres eller udvides, hvor der fi ndes behov og forhandles med 
regionernes lønnings- og takstnævn ( RLTN).

På baggrund af ovenstående har vi i DPBO nedsat to arbejdsgrupper med henholdsvis 
Jens Rolighed som formand for de praktiserende speciallæger og Eva Christiansen som 
formand for praktiserende børne-og ungdomspsykiatere med henblik på at gennemgå 
ydelserne og vedvarende fungere som en arbejdsgruppe, der hurtigt kan udvikle 
initiativer med henblik på at foretage moderniseringer. 
Midlerne tildeles efter først til mølle-princippet. 

Vi har udpeget nyt UEMS medlem for psykiatrien, overlæge Jørgen Nystrup.

Bestyrelsen består af:
Vibeke Høg Bille FYP observatør
Mathias Skjernov      FYP observatør
Niels Siebuhr            FAPS observatør
Jens Rolighed  Speciallægepraksis
Eva Christiansen       Speciallægepraksis 
Ulla Just Mortensen Overlæge
Frands Jacobsen Næstformand speciallægepraksis
Erik Dahl  Overlæge   kasserer
Ann Mari Etting Overlæge  næstformand
Poul-Erik Carlsen Overlæge formand
     
                                     
Poul Erik Carlsen   Ann Mari Etting
Overlæge                                     Overlæge
Formand for DPBO                        Næstformand for DPBO
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LOVE FOR DANSK PSYKIATRISK SELSKAB

§ 1 Navn
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS). 
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS). 

§ 2 Formål
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave 
at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets 
udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud 
og at udbrede kendskabet til psykiatri. 

§ 3 Medlemsforhold

Stk. 1 
Som medlemmer kan optages læger. 

Stk. 2 
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. 

Stk. 3 
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer fordrer, 
at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, 
idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til 
generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Stk. 4 
Udmeldelse kan fi nde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets 
bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september. 

Stk. 5 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets love, 
eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod 
eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkommende generalforsamling 
tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal 
være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen. 

§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det 
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. 
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifi kke grupper af medlemmer 
betaler nedsat eller intet kontingent.  

 § 5 Bestyrelse

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

Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden 
kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperioden på 4 
år ikke umiddelbart genvælges som formand. 
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Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan fi nde sted. Dog er den maksimale sammenhængende 
funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes ikke heri. 

Stk. 4 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografi sk tilhørsforhold, stilling 
som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller praktiserende 
speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den 
enkelte kandidats kvalifi kationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af 
rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier. 

§ 6

Stk. 1 
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand 
samt sekretær og kasserer. 

Stk. 2 
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden som 
ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald hos øvrige 
bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt bestyrelsesmedlem 
indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne - behørigt 
indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmefl erhed. I tilfælde 
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde. 

Stk. 4 
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående skridt 
altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse. 

§ 7 Generalforsamling

Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål. 

Stk. 2 
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. 
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære 
generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig selskabets 
medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen 
og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder formand for selskabet 
(opstilling kan dog fi nde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen). 
Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert 
medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den ordinære generalforsamlings 
afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen. 

Stk. 3 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 
uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde den 
endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen, 
herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordinære 
generalforsamling. 
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Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning herom 
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 
eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med mindst 3 og højest 8 
ugers varsel. 
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden 
for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der 
tages geografi ske hensyn ved placeringen af disse. 

Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning v/formanden. 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant. 
6) Valg af revisor og kollegial revisor. 
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
8) Eventuelt. 

Stk. 5 
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på 
dagsordenen. 

Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre andet 
følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves 
af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. 
Listeopstilling kan ikke fi nde sted. 

Stk. 7 
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten 
og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad efter 
generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet. 

Stk. 8. 
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden og 
denne vedtages af 2/2 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer afgår den 
samlede bestyrelse i løbet af 3 mdr. fra generalforsamlingen at regne. 
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamlingen inden 2 
måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse. 

§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af 
selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er 
medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fællesskab 
af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
i Danmark. 
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på 
Fraktionen af Yngre Psykiateres generalforsamling. 
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette 
skriftligt til selskabets bestyrelse.
 
§ 9 Interessegrupper
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i faglige 
interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab - eventuelt tillige under Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark - og derved bidrage til at give bredde til 
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selskabets aktiviteter. 
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne. 
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet. 
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper. 

§ 10 Udvalg

Stk. 1 
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad 
hoc. 
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for 
genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. 
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for 
udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer. Det 
tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg. Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræsenteret i selskabets 
udvalg. 

Stk. 2 
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter 
efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter. 

§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS

Stk. 1 
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til 
varetagelse af specifi kke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige 
myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer og 
selskaber m.m. 

Stk. 2 
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende regler: 
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater, 
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psykiatri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor - kan 
bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 

§ 12 Regnskab og formue

Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt kollegial 
revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende 
funktionstid på 6 år. 

§ 13 Tegning og hæftelse

Stk. 1 
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 

Stk. 2 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
§ 14 Urafstemninger
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10% af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på en 
generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes 
til urafstemning. 
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse blandt 
selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv orientering 
om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de 
afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget. 

§ 15 Lovændringer
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst 
halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, 
men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder 
bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovændringens endelige 
vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye ge-
neralforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer 
på den nye generalforsamling stemmer for forslaget.   

§ 16 Opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, 
at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen, 
men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder 
bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om 
opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling 
- i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye 
generalforsamling stemmer for en opløsning af selskabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning 
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal 
tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk 
forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 

Cirkulære med relation til ovenstående love
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at formanden 
som hovedregel vælges blandt personer, der har s de 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 geografi sk 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 kvalifi kationer 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 geografi ske 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 
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bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afdelinger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede 
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdomspsykiatriske 
videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, 
I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg. 




