Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 14. 3. 2008 på Hotel Nyborg Strand.
Pkt .1.Valg af dirigent.
Peter Kramp blev foreslået af bestyrelsen og valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at
generalforsamlingen var lovlig indkaldt.
Pkt. 2. Beretning for DPS ved formanden Poul Videbech.
Selskabet har 1130 medlemmer hvoraf 50 % kvinder. Afdøde kollegaer blev æret med et minuts
stilhed.
Der har været afholdt 10 bestyrelsesmøder i det forløbne år. Der har været afholdt flere
medlemsmøder: årsmødet 15.-17.3.2007 (møde nr. 610), 22.11.2007 uddeling af Strømgrenmedaljen (møde nr. 611) samt en række medlemsmøder flere steder i landet og på Færøerne i
forbindelse med udarbejdelse af en vejledning om behandling med antipsykotika.
Bestyrelsen har i samarbejde med FYP udarbejdet retningslinier for ansættelse i
hoveduddannelsesforløb. Disse nye retningslinier, hvor de syv kompetencer bedømmes, vil blive
anvendt ved besættelse af hoveduddannelsesstillinger fra efteråret 2008.
Forskningsudvalget har lavet et centralt kursus i forskningsmetodik fælles for hele landet. Kurset
blev afholdt første gang februar 2008
På initiativ af psykologforeningen og FAS deltog DPS via Interessegruppe for Psykotraumatologi i
en høring på Christiansborg om krisehjælp.
Der har været møder med lægeforeningen om bl.a. behovet for en national psykiatriplan. Der har
hertil været flere såvel formelle som uformelle møder med folketingets psykiatriordførere bl.a. om
dette.
Rekrutteringsudvalget rapport er blevet færdig og har fået stor ros fra Dansk Medicinsk Selskab, der
har udsendt den til de øvrige videnskabelige selskaber.
Udvalget om psykoterapeutiske behandlingsmetoder har udarbejdet en rapport, der er en revision af
psykoterapibetænkningen. Rapporten er sendt i høring, og der er indkommet høringssvar, som
bestyrelsen vil bede udvalget se på. Høringssvarene over psykoterapibetænkningen kan ses på
”medlemsforum” på selskabets hjemmeside.
Flere af selskabets medlemmer har deltaget i udarbejdelsen af referenceprogrammerne for
henholdsvis angst og depression. Referenceprogrammerne blev færdige i november 2007 og er nu
publiceret af Sundhedsstyrelsen.
Der har været møde i den nordiske samarbejdskomite.
Bestyrelsen har arbejdet med et fælles grundlag for udvalgenes arbejde, f.eks. at udvalg, der har
selvstændigt budget, skal aflevere et revideret regnskab til selskabets kasserer.
Bestyrelsen har afgivet talrige høringssvar bl.a. vedr. den danske kvalitetsmodel. Disse svar findes
på hjemmesiden.
Hjemmesiden bliver brugt meget. Et besøg på hjemmesiden varer i gennemsnit 5 minutter, og der
ses i gennemsnit på 5 sider. Mødekalenderen, presseklippene og kurserne er det mest benyttede.
Medlemsforummet bliver ikke benyttet ret meget. Et par interessegrupper bruger hjemmesiden.
Rekrutteringen til psykiatrien er blevet bedre og sidst blev 23 ud af 30 hoveduddannelsesstillinger
besat. De 7 ubesatte stillinger fordeler sig med 1 i region syd og 6 i region nord. Turnus er blevet

afkortet, og det er kun en mindre del af stillingerne, der indeholder psykiatri. Der er fortsat behov
for en fastholdelses- og seniorpolitik i psykiatrien.
Regionerne har nedsat et udvalg, der skal se på, hvordan man kan opkvalificere psykologer til at
arbejde indenfor psykiatrien. DPS er ikke med i dette udvalg, hvilket formanden har beklaget
overfor regionerne. Formanden har set et udkast til rapporten, der ligger tæt på det, som fremgår af
DPS’s hvidbog vedrørende arbejdsopgaver, som psykologer kan overtage.
DPS bliver tiltagende hyppigt citeret i medierne og formanden oplyste, at journalister hyppigt
kontakter ham. Journalist Anne Westh, der er ansat af DPS, har gjort et stort arbejde og har bl.a.
hjulpet med kronikker og læserbreve.
Formanden kunne oplyse, at han netop har været til møde med sundhedsministeren og
beskæftigelsesministeren vedr. langtidssygemeldte. Formanden kunne ved mødet bl.a. henvise til
Hans Jørgen Søgårds rapport om langtidssygemeldte. Rapporten vakte stor opmærksomhed.
DPS har haft et tæt samarbejde med Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende (PSM) i Århus og
Psykiatrigruppen for Medicinstuderende (PMS) i København.
Målbeskrivelsen for speciallægeuddannelse i psykiatri er revideret og ligger på Sundhedsstyrelsens
hjemmeside.
Der har været stor opmærksomhed om psykiateres uddannelse i psykofarmakologi. DPS har
forespurgt Sundhedsstyrelsen, om vi kunne udvide uddannelsen i psykofarmakologi, hvilket de har
svaret kun er muligt ved at reducere andre kurser. Bestyrelsen vil nedsætte et udvalg, der skal
kortlægge uddannelsen i psykofarmakologi.
Der mangler inspektorer i region Nord og region Syd. Der er kommet en enkelt juniorinspektor.
Flere af DPS medlemmer skriver i medicin.dk.
Formanden takkede alle medlemmer, der har været aktiv i selskabets arbejde, bestyrelsen, udvalg og
interessegrupper.
Spørgsmål og kommentarer til formandsberetningen.
Vedr. en national psykiatriplan anførte Jesper Schou, at gerontopsykiatrien bør opprioteres, da
befolkningens aldersmæssige fordeling ændrer sig. Poul Videbech opfordrede til, at
ældrepsykiatrisk interessegruppe udarbejdede et oplæg.
Susanne Feierskov, Sct. Hans Hospital efterlyste en undersøgelse af, hvad speciallægerne bruger
tiden på. Jesper Schou opfordrede til, at man etablerede samarbejdsaftaler med de praktiserende
læger og kommunerne, hvilket kunne medføre, at patienterne var bedre forberedte fx mht.
parakliniske undersøgelser, inden de blev henvist til psykiatrisk afdeling. Peter W. Jepsen
orienterede om, at Den Danske Kvalitetsmodel indeholder standarder for, hvordan henvisningerne
skal være.
Merete Nordentoft mente, at pressearbejdet er meget vigtigt i forhold til rekruttering, da dette
arbejde er med til at vise, at psykiatri er et vigtigt og spændende arbejdsområde.
Bent Rosenbaum spurgte om bestyrelsens holdning til psykoterapibetænkningen. Formanden
oplyste, at høringssvarene bliver overdraget til psykoterapiudvalget, der skal forholde sig til
svarene. Poul Videbech oplyste videre, at bestyrelsen var meget bekymret over tidsforbruget, hvis
forslagene i psykoterapibetænkningen skulle føres ud i livet. Bent Rosenbaum var bekymret,

såfremt danske psykiatere ikke havde samme psykoterapeutiske uddannelsesniveau som psykiatere i
resten af Europa.
Der var en livlig drøftelse af psykologernes arbejdsopgaver. Det blev fremført, at der skulle
defineres nogle opgaver, som psykologerne kunne tages sig af, f.eks. miljøterapi, og at der kunne
uddelegeres nogle kompetencer til psykologer f.eks. vedr. tvang. Formanden mindede om, at dette
ville kræve ændring af psykiatriloven. Andre mente, at nogle psykologer ikke vil være et redskab
for læger, og der kan være diskussion om, hvorledes psykologerne skal videreuddannes for at tage
sig af opgaver som f.eks. personlighedstests o.l. Det blev også foreslået, at der skulle være en
prøveperiode, da man ikke havde erfaring med at lade psykologer udføre mere almindeligt
psykiatrisk arbejde. Poul Videbech oplyste, at regionerne vil opkvalificere psykologerne i konkrete
uddannelsesforløb. Formanden fandt det til gengæld visionsløst, at psykologerne ikke blev sikret
tilstrækkelig opkvalificering i neuropsykologi, som der er et stort behov for. Det blev nævnt, at der
kunne være fare for, at psykoterapi helt blev uddelegeret til psykologerne, da lægerne har for
dårlige betingelser for at udøve denne form for behandling. Formanden oplyste, at Danske Regioner
er meget opmærksomme på, at behandlingsansvaret ikke skal overdrages til psykologerne. Andre
mente, at det var vigtigt, at nogle af psykologerne blev så dygtige, at de kan overtage nogle
arbejdsopgaver. Flere fremhævede, at bestyrelsen skulle se på, hvordan man kan sikre, at
speciallægerne har relevante opgaver - dvs. fokus på hvilke kerneopgaver, som psykiaterne har. Det
blev oplyst, at en psykolog i Risskov er blevet afdelingsleder på retspsykiatrisk ambulatorium. Der
blev gjort opmærksom på, at psykologerne ikke har nogen sundhedsfaglig autorisation, hvilket der
nok bør stræbes efter. Der blev orienteret om, at psykologer også varetager opgaver på en række
somatiske afdelinger. Formanden mente, at det vil være meget uheldigt og vanskeliggøre
rekrutteringen, hvis psykiatere bliver fjernet fra psykoterapi og kun skulle tage sig af somatik og
tvang. Dette synspunkt har han også meddelt Danske Regioner.
Der var forslag om, at efteruddannelsesudvalget oftere afholdt psykofarmakologikurser, der ikke
var sponsoreret af industrien. Der blev gjort opmærksom på, at regionerne har en forpligtigelse til
at sikre efteruddannelsen.
Kjeld Reinert var glad for, at så mange medicinstuderende deltog i årsmødet, og at mange studenter
arbejdede som lægevikarer. Han orienterede om, at Sundhedsstyrelsen har tilkendegivet, at
studentervikarer ikke kan medvirke til nogen former for tvang. Kjeld Reinert spurgte om
bestyrelsens holdning. Formanden foreslog, at Kjeld Reinert fremsendte sagen til bestyrelsen. Ulla
Bartels meddelte, at embedslægen ikke havde nedlagt forbud mod, at studenter tilså fikserede
patienter. Bodil Gramkov oplyste, at retningslinierne, om at studentervikarer ikke måtte deltage i
tvang, var kommet fra Sundhedsstyrelsen for et par måneder siden. Poul Erik Buchholtz gjorde
opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen tidligere havde udgivet en vejledning om, hvad lægevikarer
må. Peter Kramp orienterede om, at ”Havarikommissionen” havde kritiseret, at det var mindre
kvalificerede personale, der havde vurderet patienterne. Inger Marie Munk Møller oplyste, at
tidligere overlæger, der arbejdede som eksterne vikarer, ikke kunne godkende tvang. Hun mente, at
tidligere overlæger burde have dispensation til at kunne udføre overlægefunktioner i relation til
tvang. Poul Erik Buchholtz mente, at vi skal sørge for, at lægevikarerne er klædt godt på til at
varetage opgaverne.
Flere beklagede, at der havde været deltagere fra sponsorfirmaerne ved symposiet om antipsykotika.
Nogle mente, at nogle af møderne ved årsmødet. skulle forbeholdes medlemmerne. Andre mente,
at vi ikke skulle være bange for at udtale os, selvom medicinalindustrien var til stede, og de havde
ikke følt sig generet af industriens tilstedeværelse.. Nogle mente, at medicinindustrien deltog i
symposiet for at kunne bedre deres markedsføring. Andre mente, at vi er for naive, hvis vi tror, at
industrien ikke har en hensigt med at deltage. Nogle mente, at ikke alle kunne tale helt frit, når
medicinalindustrien var til stede.

Der var ikke yderligere bemærkninger, hvorefter formandens beretning blev godkendt med applaus.
Pkt. 3. Beretning for Foreningen af Yngre Psykiatere ved formanden Mie Søndergaard.
FYP har afholdt årsseminar i januar i 2008 med 40 deltagere, hvoraf 20 % var børne- og
ungdomspsykiatere. Der var bl.a. foredrag af professor Brian Hodges, der har været med til at
beskrive de syv kompetencer. FYP har besluttet at give to fripladser til årsmødet til
medicinstuderende for at gøre de studerende yderligere interesserede i faget.
FYP har nu bestyrelsesmedlemmer fra såvel voksen- som børne-og ungdomspsykiatere og fra alle
tre uddannelsesregioner. FYP har deltaget i arbejdet vedrørende ”Udvalg vedr. faglig profil”, og
FYP har også en repræsentant i vurderingsudvalget til hoveduddannelsesstillinger. FYP er
repræsenteret i Videreuddannelsesudvalgene i begge specialer og i Psykoterapiudvalget. Et af
bestyrelsesmedlemmerne har søgt om at blive juniorinspektor.
FYP vil søge at få bedre kontakt med medlemmerne og er derfor ved at registrere samtlige
medlemmer i landet, ligesom FYP planlægger at etablere kontakt med tillidsmændene på alle
afdelinger. Desuden planlægger FYP at lægge ledelsesreferaterne ud på de to selskabers
hjemmesider.
FYP er repræsenteret i EFPT, der er en organisation af alle europæiske psykiater samt børne- og
ungdomspsykiatere under uddannelse. FYP følger med i det fagforeningsmæssige ved at være med i
DPBO. FYP vil arbejde med at revidere formålsbeskrivelsen for FYP.
Pkt. 4. Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
Kassereren gennemgik regnskabet. Der er kun knap 100.000 kr. tilbage på rejsefonden. Der vil
indtil næste Nordiske Psykiaterkongres i Danmark kun blive givet tilskud til rejser, hvor ansøgeren
fremlægger et videnskabeligt arbejde. Årsregnskabet og årsmøderegnskabet blev godkendt.
Pkt. 5. Indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag.
Pkt.6. 100 års jubilæum.
Kort orientering ved Annette Lolk. Der er planlagt offentligt møde på Rigshospitalet den 7.12.2008
om eftermiddagen og fest om aftenen på Hotel D’Angleterre for medlemmer med hver en ledsager.
På selve jubilæumsdagen, den 8., er der møde med efterfølgende reception for medlemmer og
indbudte gæster. Tom Bolwig udarbejder et jubilæumsskrift. Bestyrelsen vil oprette en
jubilæumsfond, hvor der kan indsættes pengegaver i stedet for andre gaver.
Pkt. 7. Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant.
Pkt 7.b. Valg af formand.
Poul Videbech afgår og ønsker ikke genvalg. Anders-Fink Jensen blev valgt.
Pkt 7.a. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant.
Torsten B. Jacobsen og Annette Lolk var på valg og genopstillede. Endvidere opstillede Lisbeth
Uhrskov Sørensen. Alle blev valgt ind i bestyrelsen uden afstemning.
Kathrine Flindt stillede op som suppleant og blev valgt uden afstemning.
Pkt. 8. Valg af kollegial revisor.
Steffen Høy-Pedersen blev genvalgt.
Pkt. 9. fremlæggelse af budget ved kasseren.

Budgettet blev fremlagt at kassereren. Kontingent for afdelingslæger blev nedsat til 800 kr., hvortil
der opkræves 200 kr. til FYP. Øvrige speciallæger har et uændret kontingent på 1.000 kr. Ikke
speciallæger har et uændret kontingent på 600 kr. foruden at der opkræves 200 kr. til FYP..
Mia Søndergaard spurgte om større tilskud til FYP. Bestyrelsen vil drøfte det. Elisabeth Boelsmand
opfordrede til, at alle yngre læger melder sig ind i selskabet.
Pkt. 10. Eventuelt.
Merete Nordentoft anmodede bestyrelsen om at overveje, hvorvidt personer, der ikke er medlemmer
af DPS, men som er forskningsaktive inden for psykiatri, kunne deltage i årsmødet til en nedsat
pris. Der blev orienteret om, at forskningsaktive ikke medlemmer, der er første-forfatter på poster
eller holder foredrag, kan søge bestyrelsen om reduktion.
Anders Fink-Jensen takkede den afgående formand Poul Videbech for hans store arbejde i
selskabet.
Peter Kramp
Dirigent

Poul Videbech
Formand

