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1.2. MEDLEMSMØDER
Møde nr. 571, 26.02.99
Sted: København
Emne: Træk af psykiatriens historie

I alt
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Prof. Klaus Bahne-Bahnson: Træk af psykosomatikkens historie fra det sidste halve
århundrede
Prof., dr.jur. Knud Waaben: Dansk Retspsykiatri i midten af 1800-tallet
Anders Kelstrup: Træk af de psykiatriske institutioners historie
Josef Parnas: Træk af fænomenologiens historie
Møde nr. 572, 10.05.99
Sted: København
Emne: Behandling med antipsykotika: vejledende retningslinier
Jes Gerlach: Klassifikation, receptorbinding og bivirkninger
Birthe Glenthøj: Præparatvalg, den akutte fase og den stabile fase
Jes Gerlach: Administrationsform, monitorering og behandlingsresistens
Ole Sylvester Jørgensen: Specielle forhold hos børn
Nils Gulmann: Specielle forhold hos ældre
Møde nr. 573, 7.6.99
i samarbejde med Interessegruppen for psykosomatik og liaisonpsykiatri
Sted: København
Emne: Somatoforme tilstande - diagnose og behandling
Per Fink: Definition, diagnose og prævalens
Morten Birket-Smith: Angst og depression ved somatoforme tilstande
Per Fink: Behandling af somatoforme tilstande i Danmark
Møde nr. 574, 6.9.99
i samarbejde med Psykotraumatologisk Interessegruppe
Sted: København
Emne: Belastningsreaktioner i krigshærgede områder, herunder Kosova
Anne Lindhardt: Organisering af psykosocial hjælp i nærområder, erfaringer fra Albanien
Ebbe Munk Andersen: Om modtagelse af flygtninge i Danmark
Psykolog Mia Stæhr: Screening for posttraumatiske belastningsreaktioner (PTSD)
Psykolog Liselotte Grünbaum: Børn i krig, organiseret vold og etnisk udrensning
Møde nr. 575, 1.11.99
i samarbejde med Retspsykiatrisk Interessegruppe
Sted: København
Emne: Sundhedsvæsenests patientklagenævns emnerapport - psykiatriske ankesager.
Centrale problemstillinger fra nævnets praksis i 1997-98.
Oplæg ved:
Lykke Pedersen
Medarbejdere fra Sundhedsvæsenets Patientklagenævn

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

1.4. B ESTYRELSEN
Der har været afholdt bestyrelsesmøder: 18/1, 26/2, 15/3, 1 2/4, 10/5, 14/6, 6/9, 4/10, 8/11
og 7/12.
Bestyrelsen pr. 1.1.2000
Formand
Bent Rosenbaum

valgt 1998

Voksenpsykiatrisk sektion
Merete Nordentoft (næstformand)
Annelise Borup (kasserer)
Kjeld Reinert
Bent Kawa
Tove Mathiessen
Anne Stub Naylor (sekretær)

valgt 1998
valgt 1999
valgt 1998
valgt 1998
valgt 1998
valgt 1998

Børne- og ungdomspsykiatrisk sektion
Jens Buchhave (næstformand)
Per Hove Thomsen
Anne-Rose Wang

valgt 1999
valgt 1999
valgt 1998

1.5. D ANSK PSYKIATRISK SELSKABS ARBEJDE
Tillad mig - trods metaforens diskutable status
“udenrigspolitisk” og en “indenrigspolitisk” del.

- at opdele årsberetningen i en

“Udenrigspolitiske” synspunkter og perspektiver
Århundrede afsluttedes med, at en ny psykiatriaftale blev søsat. Staten afsætter i årene
2000-2002 en øremærket sum af størrelsesordenen 750 mio kr til psykiatrien, omend store
dele af summen kun kommer til udbetaling, hvis amterne også bidrager væsentligt. Dette
er af stor betydning for for psykiatrien og for selskabet, at psykiatriaftalen bliver udnyttet
optimalt. Hvis amterne viser villighed, så betyder det en generel forbedring af rammerne for
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den psykiatriske behandling, og det betyder, at vi ved initiering af projekter - især af
kvalitetsudviklende, uddannelsesmæssig og socialpsykiatrisk art - har mulighed for at få
økonomisk støtte.
De forgangne tre år med psykiatriaftalen af 1997 har vist os, at mange amter markerer en
forståelse for psykiatriens nødstedte situation, mens andre amter ikke viger tilbage for at
spare endog meget store summer på psykiatrien, og det sågar i en periode, hvor
regeringen melder ud med et krav om forbedring. Det kan man læse om i Regeringens
“Statusrapport om tilbuddene til sindslidende 1997 og 1998". Vi har foreholdt
Amtsrådsforeningen den situation, at klare politiske meldinger vedrørende psykiatrien ikke
fører til handling. Og jeg har klart markeret i medierne, at psykiaterne vil vedblive med at
påpege, at det er nødvendigt med ressourcetilførsel til psykiatrien, hvis behandlingen skal
forbedres væsentligt og effektivt udstrækkes til flere diagnosegrupper, der har brug for
psykiatriens hjælp.
Når dette er sagt, så skal det tilføjes, at politikerne ofte vender det døve øre til lægers
fagpolitiske udsagn og udmeldinger. De forsvarer sig med, at de hører de samme toner fra
alle specialer, og de tolker det ikke som signal på, at der faktisk er noget galt.
Politikerne synes villige til at lade begrænsede ressourcer gå til projekter. Sådanne
projekter kan være af større eller mindre omfang og være mere eller mindre
behandlingscentrerede. Det centrale er, at vi for at få tilført ressourcer til den psykiatriske
behandling må formulere både den almene og den specielle behandling som “projekter”,
“nicher”, “ekspertice-områder”, kvalitetsudviklingsområder, mm. Det kan der være store
udfordringer i, men også farer.
Etablering af kvalitetsmål og databaser er to andre områder, som både amter,
Sundhedsstyrelse og Sundhedsministerium har vist interesse for. Omend kvalitetsmål
princielt må siges at være et gode, så har det vist sig umådeligt vanskeligt at finde fælles
fodslag i udvælgelsen af disse mål. En væsentlig faktor hertil synes at være, at
kvalitetsvurderinger/-målinger indebærer både politiske, organisatoriske, økonomiske og
behandlingsmæssige aspekter. I diskussionerne om kvalitetsmål sker der ofte en
uhensigtsmæssig sammenblanding af disse aspekter. Hvad databaser angår, har
Selskabet over for Sundhedsstyrelsen anført, at der aktuelt arbejdes på at etablere en
depressionsdatabase, skizofrenidatabaser og en retspsykiatrisk database.
Sideløbende med databaserne diskuteres, hvad der skal indberettes til Landspatientregistret samt den såkaldte SKS-registrering og DRG. Sidstnævnte vedrører
ydelser og diagnoser, som skal registreres for blandt andet at måle
behandlingsaktiviteterne, og de kommer muligvis til at betyde noget for den mængde
ressourcer, det enkelte hospital får tilført. Man kan anlægge forskellige holdninger til
registreringen: enten kan man anskue den som tidskrævende og uden at tidsforbruget står
mål med udbyttet, eller kan man kan lægge vægt på de didaktiske aspekter, der altid vil
kunne indbygges i registreringen af de enkelte behandlingsydelser.
Bestyrelsens sæde i Sundhedsstyrelsens følgegruppe vedrørende psykiatri har været af
stor betydning for relationen til Sundhedsstyrrelsen og Sundhedsministeriet. Sager kan frit
fremføres af følgegruppens deltagende parter. Specialiseret behandling, kvalitetsmål,
nyere antipsykotika, psykiatriens organisering, distrikts- og sygehuspsykiatri, børne- og
ungdomspsykiatri, oligofrenibehandlingen, o.a. har været på dagsordenen. Selv om
gruppen kun mødes fire gange årligt, bliver bestyrelsen ved formandens deltagelse oplyst
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tilstrækkeligt tidligt om pågående initiativer til, at aktuelle problemer ikke kommer bag på
den.
En anden opgave med relation til Sundhedsstyrrelsen har været udarbejdelse af
speciallægeprognosen med tilhørende beskrivelse af specialets udvikling og ny teknologi,
behandlingsmetoder, arbejdsdeling, struktur og organisering af opgaver, samt
befolkningens krav, behov og forventninger. Bestyrelsen anslog, at der for
voksenpsykiatriens vedkommende skulle ske cirka en fordobling af speciallægeantallet
(Børne- og Ungdomspsykiaterne udformede en separat beskrivelse, se næstformandens
årsberetning). I voksenpsykiatriens overvejelser og estimat over det nødvendige antal
speciallæger indgik det forhold, at der generelt må ske en forbedring af behandlingen af
psykiatriske patienter, herunder: forbedrede forhold for de indlagte patienter, bl.a. med
nedbringelse af overbelægning og etablering af god sygehusstandard, desuden
nedbringning af ventetid til speciallægepraksis og psykoterapeutisk behandling samt en
øget klinisk forskning og grundforskning og endelig forbedrede muligheder for undervisning
og supervision.
Endelig skal det nævnes, at Sundhedsstyrelsen har meddelt, at tilskuddet til de
lægevidenskabelige selskabers efteruddannelseskurser ophører. Det er lidt af en
katastrofe for Selskabets muligheder for at oppebære en prismæssig overkommelig og
uafhængig efteruddannelse. Sundhedsstyrelsens beslutning accentuerer ønsket om at
etablere en central fond med bidrag fra medicinalindustrien. Det var, og er fortsat,
bestyrelsens erklærede mål at gøre dette, men timing’en har ikke været helt rigtig, og her
er en opgave, der må finde sin løsning snarest.
Selskabet har udarbejdet flere høringssvar til Justitsministeriet. I én sag, nemlig
vedrørende Straffelovrådets betænkning nr. 1372/1999 om tidsbegrænsning af
foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69, divergerede Selskabet fra retslægerådets
opfattelse ved at acceptere en model, der lægger op til, at der indføres en
tidsbegrænsning af foranstaltninger, der vedrører kriminalitet, der ikke kan anses for
personfarlig, dog således at der bliver mulighed for forlængelse af foranstaltningerne under
særlige omstændigheder.
Bestyrelsen har haft et samarbejde med Sundhedsvæsenets patientklagenævn (bl.a. ved
ansættelsen af interne og eksterne konsulenter), og Selskabet afholdt (i samarbejde med
den Retspsykiatriske interessegruppen) selskabsmøde, hvor Patientklagenævnets øverste
ledelse deltog og hvor Patientklagenævnets just udgivne emnerapport blev kritisk belyst.
Bestyrelsen har fået henvendelse fra, og givet positivt tilsagn til, Lægemiddelstyrelsen med
henblik på et samarbejde om udformningen af fremtidige guidelines for kliniske forsøg
med lægemidler - enten i forbindelse med kommentering af andre landes udkast til
guideline eller i forbindelse med udformningen udkast til ny guideline for et givet
terapiområde.
Til sidst skal samarbejdet med Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité nævnes. Der har
man blandt andet diskuteres Nordic Journal of Psychiatry, deltagelse af de Baltiske lande i
WPA Nordic zone samt de nordiske landes uddannelsessystemer til speciallæge. Der er
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enighed om at NJP bør opretholdes som et værdifuldt publiceringssted for især artikler
omhandlende nordisk psykiatri eller artikler fra nordiske forskere, hvis videnskabelige
arbejde eventuelt foregår andetsteds i verden. Hvad Balticum angår, så synes kun Estland
at være tilstrækkeligt organiseret til, at samarbejde reelt kan finde sted. Det gælder også i
spørgsmålet om deltagelse i den kommende Nordiske Psykiaterkongres.
“Indenrigspolitiske” synspunkter og perspektiver
Mange steder i formandsklummerne i 1999-DPS-Nyt har jeg viet plads til at fremhæve
nødvendigheden af standens interne bestræbelser på at kvalificere sig selv som klinikere,
forskere og ledere. Det skal både i ske i form af formaliserede uddannelsesforløb og
kurser på alle niveauer samt ved hjælp af en didaktisk anvendelse af den kliniske hverdag.
Mesterlæren, den intensive videns- og erfaringsudveksling i afdelingerne,
behandlingsforbedrende klinisk forskning og kvalitetsudvikling, målrettede
behandlingsplaner under lægelig ledelse, supervision, o.l. skal styrkes. Yngre psykiatere
bærer en stor del af behandlingsbyrden og ajourførte instruksbøger er af afgørende
betydning for deres virke. Jeg har foreslået, at den ny teknologi, bla. i form af Selskabets
hjemmeside, også bør kunne anvendes på den måde, at opdaterede, evidensbaserede
behandlingsinstrukser samt referenceprogrammer og klaringsrapporter bliver alment
tilgængelige. En redaktionel styring på højt kvalificeret niveau bliver nødvendig.
Det ligger i vores lægelige uddannelse, at vi skal kunne yde patienterne optimal
medikamentel behandling. Kun meget få psykiatriske patienter behandles uden
psykofarmaka, så næsten hver dag står man med problemet om, hvilken type
psykofarmaka, der skal gives, enten alene eller i kombination. Et par gange i årets løb har
både psykiatere og lægmænd været i medierne med påstanden om, at psykiaterne ikke
vidste nok om medikamentel behandling, og at nyere præparater ikke blev taget
tilstrækkeligt i brug. Konkrete tiltag til løsning af problemerne må bl.a søges i revision af
målbeskrivelse og videreuddannelsesprogrammer for yngre psykiatere samt mere
fokuseret, måske obligatorisk efteruddannelse af speciallæger, audit-funktion, mere
regelmæssig screening med brug af rating-scales, størrre kontrol af behandlingsplaner.
Som nævnt i sidste årsberetning skulle Udvalget for biologiske behandlingsmetoder
bearbejde et forslag om forbedring af psykiaterens vidensniveau vedrørende biologisk
psykiatri og især psykofarmakologisk behandling. Arbejdet er endnu ikke færdiggjort, men
bestyrelsen har afstukket nogle retningslinjer for det kommende arbejde.
En ny psykoterapibetænkning ser nu dagens lys. Mine ord fra sidste årsberetning står til
troende: Betænkningen vil i sin nye form indeholde større fleksibilitet og visse lettelser i
krav, som afdelingerne tidligere har haft vanskeligheder ved at opfylde. Betænkningen er
desuden opdateret med hensyn til nye behandlingsmetoder samt UEMS-krav. Også
sexologirapporten blev omtalt sidste år; den vil nu blive distribueret til samtlige
administrerende overlæger og interesserede kan rekvirere den.
Rapporter, høringsvar, betænkninger, referater vil sammen med en masse andre
oplysninger om Selskabet kunne findes på Selskabets hjemmeside. Mange oplysninger
om DPS og dansk (og sandsynligvis nordisk) psykiatri bliver hermed hurtig tilgængelig primært for medlemmerne. Der ligger store muligheder heri, og de må kunne bruges til øge
viden samt styrke kritisk, konstruktiv tænkning.
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Til slut skal forslaget om opdeling af DPS i to selskaber omtales. Det er et forslag med
store konsekvenser. Tanker har ligget under overfladen et stykke tid, og medlemmernes
stillingtagen skal vise, om tiden er løbet fra forslaget eller om både indhold og ‘timing’ er
den rigtige. Bestyrelsen har opstillet en køreplan, ifølge hvilken en eventuel opdeling og
etablering vil kunne finde sted i år 2001. Planen indebærer også et forslag om fordeling af
aktiver og passiver i henhold til medlemstal.
Afslutning og Acknowledgement
Der er altid mange følelser og tanker ved at skulle forlade noget: en post, en position, en
omgangskreds, et arbejdsfællesskab og samarbejde. I arbejdsprocessen såvel som i
separationsprocessen har jeg haft en meget stor glæde i bestyrelsens kreativitet,
konstruktivitet og kritik. Dens støtte har været uvurderlig. Visse bestyrelsesmedlemmer
forlader også i dag bestyrelsesarbejdet: Anne Stub Naylor, Kjeld Reinert, Tove Mathiesen,
De har hver haft områder at varetage, hvor de har ydet en meget betydelig arbejdsindsats.
Desuden har prof Per Hove Thomsen valgt at forlade udvalget; han har udført et stort
arbejde med rapporterne om Børne- og Ungdomspsykiatri. Alle - både dem der forlader
bestyrelsen og dem, der bliver tilbage - skal have tak for deres arbejdsindsats.
Bent Rosenbaum

2. BERETNING FRA BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION FOR
ÅRET 1997
1. Skal børne- og ungdomspsykiatri etablere deres eget videnskabelige selskab?
Ad-hoc udvalget vedrørende fordele og ulemper ved, at børne- og ungdomspsykiatri og
voksenpsykiatri er i èt videnskabeligt selskab, afleverede i september måned sin rapport til
DPS`s bestyrelse.
Bestyrelsen har taget rapporten og dens anbefalinger til efterretning, herunder at et enigt
udvalg har anbefalet:
??
At der dannes 2 selvstændige videnskabelige selskaber - 1 for børne- og
ungdomspsykiatri og 1 for voksenpsykiatri.
??
At det fortsat vil være hensigtsmæssigt med et betydeligt samarbejde mellem de 2
selskaber i form af bl.a. fælles bestyrelsesmøder èn gang årligt, repræsentation fra
begge selskaber i diverse udvalg, udgivelse af èt fælles medlemsblad og èn
publikation omfattende begge selskabers årsberetninger.
??
At DPS`s bestyrelse på DPS`s generalforsamling i år 2000 planlægger en
diskussion af dette spørgsmål ud fra bemærkninger vedrørende model 2 omtalt
under afsnit L i rapporten, m.h.p. stillingtagen til, at børne- og ungdoms-psykiatrisk
sektion - på tidspunktet for DPS`s generalforsamling i år 2001 (eventuelt år 2002) udgår af DPS, for herefter at etablere sig i et nyt videnskabeligt selskab med egne
love.
2. Prognose fra børne- og ungdomspsykiatrisk sektion og Dansk Psykiatrisk
Selskab vedrørende behovet for speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri.
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I forbindelse med udarbejdelsen af DPS`s høringssvar til den rapport, en arbejdsgruppe
under Sundhedsstyrelsen udarbejdede i september måned 1998 vedrørende den
fremtidige tilrettelæggelse af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed, besluttede
sektionen at udarbejde et notat vedrørende hvor mange speciallæger i børne- og
ungdomspsykiatri der skal være, for at tilgodese både denne rapports anbefalinger,
intensionerne i Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og landslandsdelsfunktion fra 1996 og i Psykiatriaftalen mellem Regeringen og Amterne af 4. april
1997.
Notatet er endvidere fremsendt til både Sundhedsstyrelsen og Special-lægekommissionen
i forbindelse med at disse instanser også i foråret 1999 udbad sig selskabets vurdering af
behovet for speciallæger indenfor børne- og ungdomspsykiatri.
Ud fra en samlet vurdering på baggrund af ovenstående præmisser, har børne- og
ungdomspsykiatrisk sektion i Dansk Psykiatrisk Selskab peget på, at der vil være behov
for ca. 250 speciallæger, og at der herudover skal være det nødvendige antal
enkeltstillingsklassificerede yngre lægestillinger til videreuddannelsen af et sådant antal
speciallæger.
3. Aftale om fortsat udbygning af tilbuddene til sindslidende i perioden 2000-2002.
Regeringen og Amtsrådsforeningen vedtog i juni måned en aftale om fortsat udbygning af
tilbuddene til de sindslidende i ovennævnte periode. Ligesom tidligere blev der afsat
betydelige midler både til anlæg og drift til udløsning over de næste 3 år. I aftalen
præciseres det, at der specielt i børne- og ungdomspsykiatrien er rekrut-teringsproblemer,
ligesom der især indenfor børne- og ungdomspsykiatrien er behov for at fremme bl.a.
forskning. Derudover nævnes det i et afsnit om børne- og ungdomspsykiatri, at parterne
tilslutter sig den prioritering, der lægges op til i rapporten fra Sundhedsstyrelsens
arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af den børne- og
ungdomspsykiatriske virksomhed, nemlig:
1.
Nedbringelse af venteliste/ventetider
2.
Etablering af ungdomspsykiatrisk døgnindlæggelsesmuligheder, åbne og lukkede,
således at der sikres muligheder for at rumme særligt angste, urolig og aggressive
unge i børne- og ungdomspsykiatriske afsnit, og
3.
En permanent udvidelse af uddannelseskapaciteten af speciallæger i børne- og
ungdomspsykiatri og uddannelsesinitiativer for det øvrige personale.
Endelig bemærkes det til sidst, at der er enighed om, at Staten i samarbejde med de
kommunale parter tager initiativ til en udredning af tilbuddene til psykisk svage børn og
unge i undervisnings- og socialsektoren, og disse sektorers samspil med tilbuddene til
sindslidende børn og unge i sundhedssektoren. Udredningen skal såvidt muligt indeholde
forslag til, hvorledes de 3 sektorers samlede kapacitet bedst anvendes til at imødekomme
børnenes og de unges behov. Udredningen skal være færdig ultimo år 2000.
4. Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende den fremtidige tilrettelæggelse af
den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed.
Arbejdsgruppen afleverede sin rapport til Sundhedsstyrelsen i september 1998,
umiddelbart forud for Amtsrådsforeningens konference om børne- og ungdomspsykiatri i
Ålborg den 22. - 23. september 1998.
Rapporten har siden været sendt til høring, og den forventes udgivet i en selvstændig
publikation så snart Sundhedsstyrelsen har afgivet sin endelige indstilling til
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Sundhedsministeriet.
5. Børne- og ungdomspsykiatrisk database.
I forlængelse af Amtsrådsforeningens konference om børne- og ungdomspsykiatri i
september måned 1998 tog Amtsrådsforeningen, i samarbejde med bl.a. centerchef Niels
Holländer, Odense Universitetshospital, initiativ til at drøfte mulighederne for etablering af
en landsdækkende database indenfor børne- og ungdomspsykiatri.
Der har indtil nu været holdt et stort møde i december 1998, hvorefter der blev nedsat en
mindre arbejdsgruppe der nærmere skulle beskrive projektet. Denne arbejdsgruppe har
siden holdt 1 møde, ligesom der er søgt økonomisk støtte til et sekretariat m.h.p. i løbet af
en 3-årig periode at få etableret en sådan database med deltagelse af langt de fleste
børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark.
I arbejdsgruppen sidder der både repræsentanter fra Amtsrådsforeningen,
Sygehusledelser, IT-afdelinger samt børne- og ungdomspsykiatrisk sektion. Overlæge
Torben Isager og jeg selv deltager i arbejdsgruppen. Sundhedsministeriet har været meget
positiv omkring støtte til etableringsfasen, som ventes at kunne starte så snart der er givet
endeligt tilsagn fra Sundhedsministeriet.
Det er planen at den børne- og ungdomspsykiatriske database i første omgang skal tage
udgangspunkt i børne- og ungdomspsykiatrien i ndenfor sygehussektoren, og at den både
skal indeholde kvalitative data vedrørende patientforløb, ligesom den også skal indeholde
diverse administrative data m.h.t. henvisningsårsager, diagnoser, undersøgelsesforløb og
ydelsesregistrering vedrørende indsatsen i den forbindelse.
Databasen skal imidlertid også søges opbygget, således at primær kommuner og
amtslige socialforvaltninger kan indberette data m.h.p. bedst muligt at beskrive langvarige
patientforløb.
Der er taget kontakt til Norge, hvor man i flere år har haft ”BUP-Databasen” kørende på
landsplan.
6. Revision af Sundhedsstyrelsens vejledning om specialeplanlægning og landslandsdelsfunktioner.
Sundhedsstyrelsen har startet revisionen af den tidligere vejledning fra 1996, m.h.p. at der
skal foreligge en ny revideret vejledning til september 2000.
Børne- og ungdomspsykiatrisk sektion er inddraget direkte i denne proces.
7. Speciallægekommissionen.
Speciallægekommissionen skulle oprindeligt have afsluttet sit arbejde ved udgangen af
1999. Dette forventes nu først at ske i løbet af foråret år 2000.
Speciallægekommissionen skal bl.a. tage stilling til, hvorvidt der skal ske ændringer
indenfor den nuværende specialestruktur, inkl. grenspecialerne. Derudover skal den også
komme med anbefalinger til eventuelle ændringer i videreuddannelsens opbygning og
indhold.
Når speciallægekommissionen har afsluttet sit arbejde, skal den afleveres til
Sundhedsministeren m.h.p. efterfølgende formentlig at blive sendt til høring, inden der
træffes egentlige beslutninger om ændringer indenfor de omhandlende områder.
De videnskabelige selskaber er repræsenteret i speciallægekommissionen via formanden
for Dansk Medicinsk Selskab, prof. Jørgen Nerup. Dansk Medicinsk Selskab har i den
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forbindelse etableret dels et Rygdækningsudvalg og et Arbejdsudvalg, som i 1999 har
holdt adskillige møder, for på den måde dels at blive orienteret om arbejdet i
speciallægekommissionen, men også at give Dansk Medicinsk Selskabs repræsentant i
speciallægekommissionen mandat indenfor de forskellige områder.
8. ESCAP´s Kongres i Hamburg, september 1999.
European Society for Child and Adolescent Psychiatry (ESCAP) afholdt den 15. - 19.09.99
den 11. internationale kongres i Hamburg.
Kongressen havde i alt ca. 1000 deltagere, og fra Danmark bidrog Per Hove Thomsen,
Søren Dalgaard, Niels Bielenberg, Lisbeth Kortegaard, Lene Lier og Marie Gammeltoft
med oplæg eller fungerede som leder af symposier.
Selve kongressen forløb på en fagligt meget tilfredsstillende måde med en god
vekselvirkning af foredrag, plenarmøder, postersessioner og symposier.
I tidsskriftet ”European Child and Adolescent Psychiatry” - nr. 8, II. Suppl. 1999 - findes
abstrakts over alle indlæg i kongressen.
9. Børne- og ungdomspsykiatriske sektionsmøder.
09 04 99 i Odense: Kursistholdet havde arrangeret et møde med emnet: ”Identitet”. Der var
oplæg ved prof. dr. med. Torkild Sørensen samt gruppearbejde, og endelig orientering fra
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov om den Balintgruppe for yngre læger,
der er etableret dèr.
22 10 99 i Odense: Kirsten Hørder havde arrangeret et møde med emnet: ”Anvendelse af
SSRI - præparater til børn og unge”. Der var oplæg ved prof. Kim Brøsen, klinisk
farmakologisk afdeling, Odense Universitetshospital, prof. Lars Gram, klinisk
farmakologisk afdeling, Odense Universitetshospital, prof. Per Hove Thomsen,
gruppearbejde samt efterfølgende diskussion.
Vedrørende afholdelse af sektionsmøder, så blev det på mødet i maj måned 1999 for de
administrerende overlæger på de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Danmark
drøftet, om det ikke fremover vil være hensigtsmæssigt at disse møder arrangeres og
afholdes regionalt. Dette skal forstås sådan, at vi talte om, at det kunne være en fordel at
de 3 uddannelsesregioner (Nord, Syd og Øst) på skift havde ansvaret for at arrangere et
sektionsmøde, og at det således også var regionens ansvar, at aftale hvor det enkelte
møde skulle afholdes. En mulighed var i den forbindelse, at vi kunne komme rundt i landet
og se de enkelte børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger - i løbet af en årrække.
Der var på mødet tilslutning til at arrangere sektionsmøderne på denne måde, og ideen
skulle være, at der skulle arrangeres 3-4 sektionsmøder om året,. Heraf 2 i løbet af
efteråret og 1-2 i løbet af foråret.
10. Faglig oprustning indenfor børne- og ungdomspsykiatrien.
Det er her relevant at gentage, hvad der blev nævnt i sidste års beretning, nemlig at i disse
tider, hvor der fra både de offentlige myndigheder, pressen, enkelte amter og H:S er
megen opmærksomhed omkring børne- og ungdomspsykiatrien, at det så er særligt
vigtigt, at vi - også - prioriterer ressourcer til faglige oprustning og profilering, som en
naturlig del af afdelingens almindelige arbejde.
Der er således fortsat brug for nye folk indenfor flere udvalg, ligesom det fortsat er meget
uheldigt, at der ikke er erfarne speciallæger indenfor børne- og ungdomspsykiatri som har
påtaget sig jobbet som inspektorer.
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I den aktuelle situation er det selvfølgelig specielt relevant, såfremt der blandt
medlemmerne er tilslutning til, at børne- og ungdomspsykiatri skal have sit eget
videnskabelige selskab.
Jens Buchhave

3. MEDLEMSBREVET
Der er i 1999 udkommet i alt 7 numre af DPS-nyt.
Anne Stub Naylor

4. UDVALG UNDER DPS
4.1. U DDANNELSESUDVALGENE
4.1.1. I-KURSUSUDVALGENE
4.1.1.1 V EST
Kursusledelse
1997 Birgit Bennedsen
1995 Poul Videbech
Kurset 1999/2000, som startede i september, kunne i år optage 25 ansøgere ud af 33. 12
kvinder og 13 mænd. 24 deltagere er eller har lige været ansat i I-stillinger. 4 deltagere har
i deres hidtidige uddannelse stilet mod almen praksis eller haft praksis, men har skiftet til
psykiatri. 7 stiler mod speciallægeanerkendelse i børnepsykiatri.
Prisen for deltagelse er kr. 4.800,00.
Kurset omfatter 13 dage og et socialt arrangement første dags aften.
Emnerne er: Gruppeanalyse, Dynamisk personlighedsforståelse og klassifikation,
Psykoterapi, Spiseforstyrrelser, Psykopatologi, Psykiatrisk forskning, Affektive
sindslidelser, Borderlinetilstande, Medikamentel behandling af depressioner, Akut
manibehandling, Psykologisk test, Udviklingspsykologi i livslangt perspektiv, Akut psykiatri,
Gerontopsykiatri, Børnepsykiatri, Ungdomspsykiatri, Dynamisk psykoseforståelse,
Skizofreni, Forebyggende behandling af maniodepressiv sygdom, Medikamentel
skizofrenibehandling, Kognitive behandlingsformer, Frihedsberøvelse og anden tvang,
Retspsykiatri, Misbrug, Sorg og krise, Psykiateruddannelse, FYP, DPS, DAMP/MBD.
Poul Videbæk

4.1.1.2. ØST
Kurset 1999 har i år modtaget langt flere ansøgere end i de forgående år. På baggrund af
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uddannelsesreformen har der været flere opfordringer til, at kurset optog deltagere
løbende, således at ventetiden på I-kursus kunne nedsættes. Der er derfor i år optaget 12
ansøgere i januar 1999 samt 5 ansøgere august 1999.
Deltagerne i kurset har alle siddet i introduktionsstillinger.
Hovedindholdet i kurset har været uændret fraset små korrektioner.
Emnerne har været:
Psykiatriuddannelse, psykopatologi, psykiatrilov og retspsykiatri, psykoterapi-uddannelse,
forskellige former for psykoterapi, gerontopsykiatri, alkoholmisbrug, transkulturel psykiatri,
distriktspsykiatri, starfferetspsykiatri, forvaltningslov og klage-sager, diagnostik og
klassifikation, børne- og ungdomspsykiatri, klinisk farmakologi, psykiatrisk forskning,
behandling af personlighedsforstyrrelser og udviklingspsykologi.
Kursusafgiften har uændret været 5.500
kursusledelse:
formand: Boris Velander
Kursussekretær: Marianne Geoffroy
Boris Velander

4.1.2. VIDEREUDDANNELSESUDVALGET, VOKSENPSYKIATRI
Kommissorium:
Videreuddannelsesudvalget er nedsat af DPS's Bestyrelse og har følgende centrale
uddannelsesopgaver:
Udvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsætning for både den teoretiske og
den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse i psykiatri.
Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus (U-kursus)
og udpeger delkursusledere. Endvidere foretager udvalget løbende evalu-eringer af
kursernes form og indhold med henblik på evt. justeringer og ændringer.
Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af vejledere ligger
i psykoterapiudvalgets regi.
Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer af de generelle retningslinier for
speciallægeuddannelsen og vurderer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få
indflydelse på den psykiatriske speciallægeuddannelse.
Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger ved U-afdelingerne. Det
påhviler udvalget at koordinere de kliniske og teoretiske uddannelsesprogrammer ved Iog U-afdelingerne. I den forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelse af kliniske
uddannelsesprogrammer for I- og U-afdelinger, hvis det ønskes.
Udvalgsmedlemmer
1994 Kjeld Reinert (formand).
1992 Kim Solstad (fratrådt februar 1999).
1994 Bent Kawa.
1995 Torben Lindskov Hansen.
1996 Anne Bille.
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1996 Tove Mathiesen (sekretær).
1997 Jette Rask Nielsen (hovedkursusleder).
1998 Sonja Rasmussen.
1999 Jens Ivar Larsen.
Beretning for 1999:
Udvalget har afholdt 10 møder i løbet af året. Herunder er der afholdt møde med
delkursuslederne, I-kursuslederne og uddannelsesansvarlige overlæger. Som en
nyskabelse har de uddannelsesansvarlige overlæger fra også I-afdelingerne, deltaget i
dette møde.
Udvalget har i det forløbne år som en af sine hovedopgaver haft vejlederuddannelsen.
Udvalget arrangerede med økonomisk støtte fra DPS og Videreuddannelsesudvalget for
Fyns Amt den 30. marts 1999 i Odense et seminar om vejlederfunktionen og uddannelsen
hertil, inkl. forslag om en specialespecifik del (den såkaldte "3-trins raket"). I seminaret, der
er refereret i et tidligere nummer af medlemsbrevet deltog ca. 65 personer i form af
uddannelsesansvarlige overlæger fra I- og U-afdelinger, repræsentanter fra de amtslige
videreuddannelsesudvalg og Sundhedsstyrelsen.
Udvalget planlægger i samarbejde med Efteruddannelsesudvalget at få arrangeret en
løbende kursusrække om den specialespecifikke vejlederfunktion.
Revisionen af målbeskrivelsen er delvis gået i stå, idet vi afventer speciallægekommissionens rapport om indholdet i fremtidige målbeskrivelser. Udvalgets forslag til
speciallægekommissionen om at indgå som "modelspeciale" blev desværre ikke
imødekommet.
I-kursernes indhold, i form af en sammenligning mellem Øst og Vest, samt relateret til Ukurserne, bearbejdes atter i en arbejdsgruppe i udvalget.
Udvalget har samtidig tilkendegivet, at det efter vores opfattelse ikke er kapaciteten på Ikurserne, der bør begrænse tilgangen til specialet, og arbejder i øjeblikket for, at der ved
opslag af I-stillinger kan ske en automatisk tilmelding til I-kursus.
Det reviderede U-kursus bliver fortsat pænt evalueret og synes at være ved at finde sin
endelige form, de to første hold blev i årets løb færdige med kurset. Der bør dog muligt ske
en styrkelse af undervisningen i psykofarmakologi, hvilket forudsætter en øgning af
timetallet. Hovedkursuslederen arrangerer som noget nyt middag og socialt samvær for
kursisterne den første aften på delkursus 1. Sundhedsstyrelsen bevilger desværre ikke
internatkursus, som ellers ville være hensigtsmæssig for det første kursus.
Godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi er en af udvalget faste opgaver, og det
viser sig desværre, at en del har problemer med at få godkendt uddannelsen på det
tidspunkt, hvor de i øvrigt er klar til at søge speciallægeanerkendelse. Det er et problem,
da vi mangler speciallæger.
Udvalget påtænker i år 2000 at afholde et møde med inspektorerne samt at arbejde med
en vejledning for vurdering af egnethed til specialet.
Kjeld Reinert

4.1.3. VIDEREUDDANNELSESUDVALGET, BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
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Kommissorium
1.
Udvalget udarbejder og ajourfører målbeskrivelsen for speciallæguddannelsen i
børne- og ungdomspsykiatri. Udvalget holder sig løbende orienteret om ændringer i
de generelle retningslinier for speciallægeuddannelse, og vurderer hvorvidt
sådanne ændringer vil få indflydelse på den børne- og ungdomspsykiatriske
speciallægeuddannelse.
2.
Udvalget holder regelmæssig kontakt med de uddannelsesansvarlige overlæger
ved alle afdelinger, der har enkeltstillingsklassificerede introduktions-,
undervisnings- og/eller 1. reservelægestillinger. Det påhviler udvalget at koordinere
afdelingernes uddannelsesprogram vedr. de klassificerede stillinger. I den
forbindelse yder udvalget vejledning til udarbejdelsen af uddannelsesprogrammerne, hvis dette ønskes.
3.
Videreuddannelsesudvalget indstiller kandidater til bestyrelsen for Dansk
Psykiatrisk Selskab vedr. repræsentant og yngre læge i ‘Vurderings- og
ansættelsesudvalget i børne- og ungdomspsykiatri’ vedr. besættelsen af
undervisningsstillinger/blokstillinger.
4.
Udvalget planlægger - sammen med kursuslederen - de emner, som skal
behandles i det teoretiske speciallægekursus. Udvalget udarbejder målbeskrivelser
for det samlede teoretiske kursus og for de enkelte delkurser, ligesom udvalget
udpeger kursus- og delkursusleder(e). Udvalget foretager løbende evaluering af
kursets form og indhold mhp evt. ændringer.
5.
Udvalget godkender grunduddannelsen i psykoterapi for læger i børne- og
ungdomspsykiatrisk speciallægeuddannelse.
6.
Udvalget skal sædvanligvis høres og give udtalelse vedr. spørgsmål fra
Sundhedsstyrelsen og andre instanser angående speciallægeuddannelsen i børneog ungdomspsykiatri. Udvalget fungerer desuden som rådgiver for f.eks. specialets
tilforordnede, de uddannelsesansvarlige overlæger, kliniske vejledere,
Sundhedsstyrelsens inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri og andre ansvarlige
for speciallægeuddannelse i spørgsmål vedr. speciallæge-uddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri.
Medlemmer:
Meta Jørgensen 1994, formand
Jens Buchhave 1995
Bent Kawa 1996
Jørgen Jakobsen 1996
Ann Mari Etting 1997
Torben Carlsen 1999
Anne Heurlin 1999, kursistrepræsentant
Beretning for 1999:
Udvalget har i den forløbne periode afholdt 4 møder. Den ledige udvalgspost er i den
forløbne periode blevet besat med afdelingslæge Torben Carlsen, Anne Heurlin er indtrådt
som ny kursistrepræsentant.
Speciallægekursus
I foråret 1999 startede et speciallægekursus, der pga de få besatte kursusstillinger i de
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sidste 3 år har karakter af et opsamlingshold med i alt 20 kursister, hvoraf de ældste
påbegyndte deres kursusstilling september 1997. En kursist er en voksenpsykiater, der
ønsker at opnå speciallægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri. Forud for kursets
start var der foretaget justeringer af indholdet i kursusrækken på baggrund af erfaringerne
fra det første speciallægekursus i børne- og ungdomspsykiatri. Nogle væsentlige
teoretiske områder er ikke dækket ind i tilstrækkeligt omfang heller ikke i den nuværende
kursusrække. Udvalget har derfor søgt Sundhedsstyrelsen om en ændring/udvidelse af
kursusrækken specielt mhp psykopatologi, psykofarmakologogi og mental retardering.
Udvalget har udarbejdet en ny basislitteraturliste for speciallægekurset
Udvalget har i samarbejde med hovedkursuslederne udarbejdet en vejledning for
delkursuslederne, som sammen med målbeskrivelserne for det samlede teoretiske kursus
og for delkurserne vil blive udleveret til delkursuslederne. Endelig er der foretaget
småjusteringer mht kursistopgaverne og vejledningsopgaverne i forhold hertil.
Udvalget har på opfordring fra vurderings- og ansættelsesudvalget drøftet starttidspunktet
for næste kursusrække. Næste kursusrække påbegyndes september 2001. Fremover vil
speciallægekurserne starte i september/oktober måned. Baggrunden herfor er at langt de
fleste introduktionsstillinger opslås pr 1/9. Af hensyn til evalueringen af ansættelsen i
introduktionsstillingen, som udvalget lægger stor vægt på, er det nødvendigt at
kursusstillingerne opslås til besættelse så sent i forløbet som muligt. Dette betyder
endvidere, at alle kursusstillinger fremover vil blive besat pr. 1. september og at der ikke
fremover vil kunne dispenseres i forhold hertil.
Det forventede antal kursusstillinger pr. 1.9.2000 er 9, heraf er 3 stillinger finansieret ved
puljemidler. Det er udvalgets opfattelse at uddannelseskapaciteten, set i lyset af den
aktuelle og fremtidige mangel på færdiguddannede børne- og ungdomspsykiatere bør
være større end de aktuelle 9 undervisningsstillinger. I den forbindelse er det
uhensigtsmæssigt at de 3 af stillingerne ikke er permanente.
Udvalget har ønsket en udvidelse af speciallægeuddannelsen, specielt at ansættelserne i
U-stilling forlænges fra de nuværende 9 måneder på henholdsvis børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling til 12 måneder hvert sted. Pga tidspresset e r det svært at få
et kvalificeret uddannelsesindhold i stillingerne. Udvalget afventer i den forbindelse et
møde med Speciallægekommissionen.
Den psykoterapeutiske grunduddannelse
Kun få læger under uddannelse har fremsendt anmodning om godkendelse af deres
psykoterapeutiske grunduddannelse. Dette afspejler muligvis de vanskeligheder som
yngre læger har med at få superviserede, længerevarende terapeutiske forløb, bl.a. pga de
korte ansættelsesforhold. Udvalget henstiller til afdelingsledelserne om at vise fleksibilitet
således at påbegyndte terapeutiske forløb så vidt det overhovedet er praktisk muligt kan
fortsætte trods stillingsskift.
Vurderings- og ansættelsesudvalget vedr. besættelse af undervisningsstillinger
Formanden for videreudddannelsesudvalget er af DPS udpeget som medlem af
vurderings- og ansættelsesudvalget. Den nye ansættelsesprocedure volder fortsat
problemer, dels i form af for sene stillingsopslag, dels i form af forvirring omkring
sammensætningen af delelementer i de enkelte stillinger. Der var i år 10 ansøgere til 10
stillinger, hvoraf i alt 9 var kvalificerede til at påbegynde uddannelsesstilling/ blokstilling pr.
1.9.1999, nogle dog under forudsætning af at ansættelsen i introduk-tionsstilling ville blive
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godkendt ved slutevalueringen. Af de 10 kursusstillinger blev 8 besat, en enkelt kvalificeret
ansøger ønskede af geografiske årsager ikke den tilbudte stilling.
Antallet af ansøgere var således igen for lille. Det afspejler dels udvidelsen i antallet af
kursusstillinger, dels at antallet af I-stillinger ikke har været og er tilstrækkeligt. Trods
stigende opmærksomhed på problemet er der fortsat behov for en udvidelse af antallet af Istillinger. Antallet af -Istillinger i specialet er aktuelt øget noget på grund af ad hoc
klassifikation af I-stillinger i de ubesatte kursusstillinger. Der må således formodes at blive
flere ansøgere til næste års kursusstillinger.
Øvrige aktiviteter
Videreuddannelsesudvalget havde i marts sammen med det voksenpsykiatriske
videreuddannelsesudvalg og FYP arrangeret et velbesøgt seminar om vejledning, herunder
også om vejlederuddannelsen.
Inspektorer
Der mangler fortsat inspektorer i børne- og ungdomspsykiatri. Det er beklageligt og
bekymrende at resourcerne til og interessen for at bidrage til at opkvalificere og vurdere
afdelingerne i forhold til den videreuddannelse, der foregår, ikke er tilstede.
Fremtididge opgaver
Udvalget er netop ved at indhente uddannelsesprogrammer og checklister fra samtlige
afdelinger med I-, U- og R1-uddannelsesstillinger mhp evaluering heraf men også som led i
en planlagt revision af målbeskrivelsen for specialet.
Herudover indhenter udvalget i øjeblikket oplysninger om det aktuelle antal af
normerede/besatte uddannelsesstillinger og det formodede antal uddannelsesstillinger pr.
1.9.2000.
På baggrund af flere henvendelser fra voksenpsykiatere med ønske om en
speciallægeuddannelse i børne- og ungdomspsykiatri er udvalget begyndt at se på de
overgangsbestemmelser, der blev aftalt i forbindelse med etableringen af specialet børneog ungdomspsykiatri specielt mhp hvor længe overgangsordningen skal være gældende.
Meta Jørgensen

4.1.4. EFTERUDDANNELSESUDVALGET
Kommissorium
DPS's efteruddannelsesudvalg er ansvarlig for, at der løbende gives efteruddannelsestilbud til voksen, børne- og ungdomspsykiatriske speciallæger. Målgruppen er
fortrinsvis DPS-medlemmer. Andre faggrupper kan indbydes til udvalgets kursusaktiviteter. Der tilstræbes en ajourføring og videreudvikling af teoretisk viden og praktiske
færdigheder. Udvalget skal løbende holde overblik over forskellige tendenser i fagets
udvikling og på baggrund heraf koordinere eller arrangere efteruddan-nelseskurser, gerne
med udgangspunkt i interessegruppernes arbejde. Udvalget kan f.eks. anmode en eller
flere interessegrupper om at afholde kurser. Udvalget vil løbende føre kursuskalender i
DPS' medlemsbrev over planlagte kurser i DPS's regi samt kurser af interessegrupperne.
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Udvalget medlemmer
1994 Birgit Kijne (formand indtil 1/3 2000)
1994 Birgitte Vange
1997 Karsten Haderup Kristensen
1998 Henrik Lublin
1998 Michael Andreassen
1999 Eva Jensen
1999 Anne Marie R. Christensen
Beretning for 1999
Året 1999 har været præget af kursusaktivitet. Kursusemnerne vælges ud fra en afvejning
af hvornår og om emnet tidligere har været programsat, hvilke emner der foreslås ved
evalueringerne af afholdte kurser og hvilke emner der er aktuelle i den faglige og offentlige
debat. Endvidere drøftelse af finansiering heraf, idet det atter i år var nødvendigt, grundet
manglende tilmelding, at aflyse et planlagt kursus i transkulturel psykiatri, det blev dog
gennemført senere på året, se nedenfor. Dette gav anledning til et fortsat samarbejde med
DPS’s bestyrelse vedrørende økonomi til afholdelse af kurserne, således at bestyrelsen i
den kommende tid vil undersøge mulighederne for et økonomisk samarbejde med
medicinalindustrien i forbindelse med psykiateres kontinuerlige efteruddannelse. DPS's
interessegruppers rolle i forbindelse med efteruddannelse har også været diskuteret, og
der ønskes fortsat et tættere samarbejde i de kommende år.
Udvalget har søgt at finde et kursussted, der ligger centralt og med mulighed for at komme
til med tog. Ændring af kursussted har betydet en skærpelse af reglerne for kursisternes
afmelding til kurserne, således at afmelding indenfor den sidste måned inden kursus
afvikling sker med et vist økonomisk tab for kursisten.
FAS har nu, i lighed med PLO og FAPS, indgået aftale om financiering af kontinuerlig
efteruddannelse for deres respektive medlemmer ved oprettelse af særlige fonde til dette
formål. Udvalget har i fællesskab med DPBO udarbejdet en positivliste til brug for at sikre
praktiserende speciallæger tilskud fra Fonden for Efteruddannelse af Praktiserende
Speciallæger.
Udvalget har haft kontakt til DPS’s Videreuddannelsesudvalg mhp. at planlægge seminar
for klinisk- og uddannelsesvejledere.
Udvalget har holdt 4 møder i løbet af 1999.
Kursusaktiviteter
15.-16.4.1999:
Transkulturel psykiatri. Aflyst pga for få tilmeldinger
25.-26.3.1999:
Klinisk sexologi.
20.-21.5.1999:
Supervision.
7.-8.10.1999: Transkulturel psykiatri.
Alle kurser blev evalueret positivt.
Kommende kursus:
Ratingscales og diagnostiske skalaer i børne-, ungdoms- og voksenpsykiatri
planlægges sammen med DPS’s forskningsudvalg (kursusleder Henrik Lublin)
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Forslag til kurser:
Spiseforstyrrelser
Tilknytningsforstyrrelser
Personlighedsforstyrrelser
Socialpsykiatri/den nye sociallovgivning og psykiaterens rolle
Alle kurser vil blive annonceret i god tid i DPS' medlemsbrev og i Ugeskrift for Læger.
Birgit Kijne
4.2. B EHANDLINGSUDVALGENE
4.2.1. UDVALGET FOR PSYKOTERAPEUTISKE BEHANDLINGSMETODER
Kommisorium
??
Psykoterapiudvalgets overordnede formål er at fremme udbredelse af psykoterapi i
behandlingen af psykiatriske patienter samt fremme interesse, forståelse og viden
om psykoterapi og psykoterapiuddannelse blandt Dansk Psykiatrisk Selskabs
medlemmer
??
Psykoterapiudvalget skal med udgangspunkt i den nu vedtagne "Betænkning om
uddannelse i psykoterapi", marts 1993, rådgive bestyrelsen ved implementeringen
heraf. Hertil hører varetagelse af evaluering og godkendelse af uddannelsestilbud
og uddannelsesforløb, godkendelse af vejledere og supervisorer samt udfærdigelse
af kriterier for udpegning af vejledere og supervisorer i den overgangsperiode, som
implementeringen nødvendiggør
??
Psykoterapiudvalget skal i samarbejde med videreuddannelsesudvalget følge og
beskrive udviklingen for grunduddannelsen i psykoterapi som led i speciallægeuddannelsen i psykiatri og børne-ungdomspsykiatri
??
Psykoterapiudvalget skal holde sig internationalt orienteret inden for området
??
Psykoterapiudvalget skal planlægge og koordinere andre uddannelsesprojekter
inden for børne-ungdomspsykiatrisk psykoterapi
Beretning for 1999
Udvalget har igennem hele 1999 haft en regelmæssig mødeaktivitet med ajourføring af
vejledergodkendelserne og revision af Betænkningen om uddannelse i psykoterapi fra
1993. Revisionsarbejdet har været meget omfattende og har ført til fremlæggelse af en ny
betænkning for bestyrelsen. I forhold til den tidligere er den nuværende betænkning bragt i
bedre overensstemmelse med uddannelsesmulighederne på de psykiatriske afdelinger.
Revisionen har beslaglagt så meget af udvalgets tid, at der igen er kommet en ‘pukkel’ af
ansøgere til vejledergodkendelse. Den vil blive afviklet i løbet af kort tid.
Medlemmer
1993 Margit Grønne Jørgensen
1994 Thorkil Sørensen, formand
1995 Jan Uwe Klahn
1996 Anne-Mette Bruun Svenden
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1996 Hanne Westermann Søgaard
1998 Birgitte Bjerg Bendsen
1998 Mathilde Lajer
Thorkil Sørensen
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4.2.2. UDVALGET FOR SOCIALPSYKIATRISKE BEHANDLINGSMETODER
Medlemmer
Karin Garde 1995
Helle Aggernæs 1995
Else Bonde 1995
Inge Eldrup 1995
Merete Nordentoft (formand) 1995
Anders Kelstrup 1997
Udvalget har i hele 1999 arbejdet med at udarbejde vejledende retningslinier for god
standard i socialpsykiatrisk behandling af skizofreni. Udvalget beskriver retningslinier for
både det voksenpsykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske område. Det er udvalgets
plan at forslaget til retningslinier overgives til bestyrelsen i foråret 2000.
Merete Nordentoft

4.2.3. UDVALGET FOR BIOLOGISKE BEHANDLINGSMETODER
Kommissorium
??
Udvalget fungerer som selskabets ekspertggruppe i spørgsmål vedr. biologiske
psykiatriske behandlingsmetoder
??
Udvalget udarbejder betænkninger, rapporter og guidelines efter behov
??
Udvalget fungerer som rådgiver for Videreuddannelsesudvalget og
Efteruddannelsesudvalget i uddannelsesspørgsmål
Beretning for 1999
Udvalget har holdt 2 møder i år, hhv d. 02.03.99 og d. 27.05.88. Ved møderne har man
diskuteret udarbejdelse af vejledende retningslinier for behandling med antidepressiva. Ad
hoc-arbejdsgruppen består af Annette Gjerris (formand), Raben Rosenberg, Per Krag
Sørensen, Per Hove Thomsen og Per Vestergård. Herudover er der nedsat en ny ad hocarbejdsgruppe til udarbejdelse af vejledende retningslinier for behandling med
stemningsstabiliserende farmaka. Denne består af: Rasmus Licht (formand), Per
Vestergård, Jens Knud Larsen, Per Hove Thomsen og Lars Kessing.
Udvalget er endvidere af Dansk Psykiatrisk Selskab blevet anmodet om at foreslå et
kommissorium til forbedring af videreuddannelse og efteruddannelse i psykofarma-kologi.
Udvalget finder, at den aktuelle psykofarmakologiske uddannelse er utilstrækkelig, og har
fremsendt et forslag til bestyrelsen til hhv forbedret videre- og efteruddannelse i
psykofarmakologi, samt forslag om superviserede psykofarma-kologiske
behandlingsforløb. Den forbedrede undervisning vil skulle gennemføres i samarbejde med
videre- og uddannelsesudvalgene.
Udvalget har herudover forestået et velbesøgt videnskabeligt aftenmøde d. 10.05.99, hvor
de nye vejledende retningslinier for behandling med antipsykotika blev fremlagt.
Udvalgsmedlemmer
Birthe Glenthøj (formand), valgt 1995
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Annette Gjerris, valgt 1995
Rasmus Licht, valgt 1995
Per Vestergård, valgt 1995
Per Glue, valgt 1995
Ole Sylvester Jørgensen, valgt 1996
Birthe Glenthøj

4.3.

DIAGNOSEUDVALGET

Kommissorium
Diagnoseudvalget skal fungere som rådgivende organ for Dansk Psykiatrisk Selskab i
spørgsmål vedr. sygdomsklassifikation og -registrering. Udvalget bistår selskabet med
faglig og teknisk rådgivning ved indførelse af nye diagnosesystemer. Udvalget skal
løbende holde sig orienteret om aktuelle klassifikationsproblemer og kan i samarbejde
med selskabets bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser
m.m. vedr. disse emner.
Beretning
Der har ikke i år været anledning til indkaldelse af møde i Diagnoseudvalget. Formanden
har deltaget i WHO ICD-10 komitémøde i Geneve i maj måned, hvor han forelagde de i
sidste årsberetning anførte klassifikationsproblemer. WHO har nedsat en særlig komité til
forberedelse af næstkommende revision af ICD-10, under ledelse af professor Juan
Mezzich, som tidligere har været formand for WPA’s diagnose- og klassifikationsudvalg.
Juan Mezzich deltog i ICD-10 komitémødet i maj måned, hvor han fik forelagt de danske
diagnoseklassifikationsproblemer.
Udvalgsmedlemmer
Sigurd Benjaminsen, 1995
Aksel Bertelsen (formand), 1989
Gitte Juel Henningsen, 1989
Lise Israelson, 1988
Ole Mors, 1989
Raben Rosenberg, 1989
Anne Mette Skovgård, 1989
Overlægen ved Det Psykiatriske Centralregister, Povl Munk-Jørgensen, og danske
repræsentanter ved internationale organisationer, der beskæftiger sig med
klassifikationsproblemer (WHO, WPA, o. lign.) er permanente konsulenter for udvalget.
Aksel Bertelsen

4.4. F ORSKNINGSUDVALGET
Kommissorium
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1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i
forskningsspørgsmål.
Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle
psykiatriske forskning og overfor DPS påpege forskningsområder, der kræver
nøjere belysning.
Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske
repræsentation i S.L.F.
Forskningsudvalget skal tage initiativer til sammen med DPS at holde møder om
psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater
og forskningsudvikling overfor medlemmerne.
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS's udvalg bidrage til
kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om
vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede
resultater

Ændringer i udvalgets sammensætning
Der er i 1998/1999 sket en ændring i udvalgets sammensætning. Marianne Lau har efter 2
år som formand ønsket at forlade post og udvalg. Forskningsudvalget takker Marianne Lau
for en engageret og dygtig ledelse. Helle Charlotte Knudsen, medlem siden 1992, og Per
Kragh-Sørensen, medlem siden 1993 ønskede begge at træde ud af Forskningsudvalget
grundet stigende arbejdspres. Begge har været med til at præge den udvikling, der er
fundet sted indenfor Forskningsudvalget. Charlotte og Per takkes for deres aktive indsats.
Henrik Lublin efterfølger Marianne Lau som formand. Shashi Jha, Jesper Pedersen og
Kristian Rokkedal bydes velkommen som nye medlemmer i Forskningsudvalget.
Møder
Forskningsudvalget har i perioden 01.01.-30.11.1999 afholdt 6 ordinære udvalgsmøder.
Det har primært været diskussion, udbygningen og planlægningen af forskellige
forskerkurser, som har været på dagsorden under møderne. Da største delen af
Forskningsudvalget indenfor det sidste år er blevet udskiftet, har udvalgets medlemmer
også brugt tid på dels at konstituere sig, dels at drøfte, hvordan Forskningsudvalget skal
udvikle sig.
Den 27.-28.01.1999 blev der holdt forskerforum, igen i Byggecentrum i Middelfart. Emnet
var formidling af videnskabelige resultater, dels til offentligheden, dels til fagtidsskrifter.
Mødet var både underholdende, særdeles inspirerende og oplysende. Næste forskerforum
vil blive afholdt 23.-24.03.2000 samme sted som tidligere. Emnet vil være
rekrutteringsproblematikken indenfor psykiatrien.
Kursus i basal forskningsmetodologi har de seneste år haft en noget vigende tilslutning.
Det blev derfor besluttet, kun at afholde dette kursus hvert 1½ til hvert 2. år. Næste kursus
er planlagt til at finde sted i år 2000.
Kursus i skriveprocessen var planlagt den 04.06.1999, men måtte aflyses på grund af ringe
tilslutning. Det er endnu ikke besluttet, om kurset skal udbydes igen på et senere tidspunkt.
I samarbejde med Efteruddannelsesudvalget er der planlagt et kursus i ratingscales. Det vil
finde sted på Kongebrogården i Middelfart den 20.-21.01.2000.
Tak til alle, der har deltaget i planlægning og udførsel af ovennævnte kurser.
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Andre aktiviteter
Udvalget reviderer løbende oversigt over forskningsansvarlige afdelings- og overlæger på
såvel psykiatriske og børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger. I forbindelse med DPS’
årsmøde, lørdag den 27.02.1999 præsenterede vi for første gang foregående års
akademiske afhandlinger. Mødet var velbesøgt, ligesom der var både en god atmosfære
og god diskussion. Professorerne Raben Rosenberg, Ralf Hemmingsen og Per Hove
Thomsen skal have tak for deres rolle som diskussanter. I forbindelse med årsmødet år
2000 vil der igen være præsentation af årets akademiske afhandlinger.
Akademiske grader
I perioden 1. januar til 30. september 19999 har følgende erhvervet:
Ph.d.-graden:
Anette Getrup Eskildsen: ‘Flunarazins effekt på serotonerg neurotransmission målt ved
hjælp af mikrodialyse i rottehjerner’.
Merete Bender Bjerrum:’Psykiatri i tidens perspektiv. Empiriske studier over dansk
hospitalspsykiatri i 1930-1990 med særligt henblik på organisatoriske og administrative
forhold’.
Holger Jelling Sørensen:’Aspekter af den præmorbide intelligensprofil ved skizofreni’.
Dr.med.-graden:
Henrik Veimer Jensen:’Litiumbehandling af maniodepressiv sygdom. To eksempler på
behandlingsregimer med forskellig se-lithiumkoncentrationskurve’.
De ønskes hermed alle tillykke.
Udvalgets medlemmer
Voksenpsykiatri:
1998: Henrik Lublin (1998)
1998: Ole Mors
1999: Shashi Jha
1999: Jesper Pedersen
Børne- og ungdomspsykiatri:
1992: Niels Bilenberg
1999: Kristian Rokkedal
Henrik Lublin

4.5. K VALITETSUDVIKLINGSUDVALGET
Kommissorium
“Kvalitetsudviklingsudvalget skal gennem publikationer i medlemsbrevet, afholdelse af
selskabsmøder og individuel kontakt med DPS’ medlemmer sikre, at interessen for
kvalitetsudvikling vedligeholdes og til stadighed er i fokus.
Dette sker bl.a. ved, at udvalget løbende holder medlemmer informeret om udviklingen
nationalt og internationalt, herunder informerer om publikationer omhandlende
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referenceprogrammer og lignende.
Udvalget fungerer som koordinerende og vejledende organ i relation til udarbejdelse af
referenceprogrammer, der udarbejdes af selskabets enkelte udvalg eller, hvor arbejdet
involverer flere udvalg.
Hvor det ønskes, kan udvalget have koordinerende og vejledende funktion i forbindelse
med oprettelse af veldefinerede kvalitetssikringsprojekter, også selv om disse ikke udføres
i selskabets navn. Det kan fx. dreje sig om oprettelse af større database”.
Udvalgsmedlemmer
Anne Lindhardt, formand (1992)
Jesper Dybbro (1992)
Torben Isager (1992)
Jørgen Elley (1998)
Kristen Kistrup (1998)
Susanne Foldager (1998)
Beretning
Udvalget har afholdt fire møder. Arbejdet med udarbejdelse af nøgleindikatorer i
forbindelse med kvalitetsprojekter fortsætter.
Udvalget har rådgivet bestyrelsen i en række tilfælde.
Udvalget er repræsenteret i Råd for Medicinsk Kvalitetssikring ved Anne Lindhardt.
Desuden er Bent Nielsen repræsentant for DPS i råd for Medicinsk Kvalitetssikring.
Udvalget arbejder i tæt samarbejde med UEMS om rekommendationer for kvalitetssikring.
Anne Lindhardt
4.6. AD HOC UDVALG VEDR. K LINISK SEXOLOGIS FREMTIDIGE PLACERING I PSYKIATRI
Udvalget har færdiggjort rapporten, der vil blive udsendt til administrerende overlæger på
voksen- og børne-og ungdomspsykiatriske afdelinger. Rapporten vil herefter kunne
rekvireres fra bestyrelsen.

4.7. AD HOC UDVALGET VEDRØRENDE IKKE-PSYKOTISKE TILSTANDE
Udvalget har holdt 3 møder og der er berammet yderligere 2 møder i 1999 mhp
fremsendelse af notat til bestyrelsen medio januar 2000.
Kirsten Gormsen

4.8. AD HOC GRUPPEN VEDRØRENDE EVT. DELING AF DPS
Kommissorium
Udvalget skal:
??
Undersøge fordele og ulemper ved, at børne- og ungdomspsykiatri og
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??
??

voksenpsykiatri er i èt videnskabeligt selskab.
Undersøge og vurdere de praktiske og økonomiske forudsætninger for en eventuel
opløsning af Dansk Psykiatrisk Selskab og dannelsen af 2 nye selvstændige
videnskabelige selskaber.
Undersøge hvilke muligheder der er - hvis de 2 specialer hver danner sit eget
videnskabelige selskab - for fælles deltagelse i diverse udvalg (f.eks. diagnose-,
efteruddannelses- og forskningsudvalg), og eventuel fælles udgivelse af
medlemsblad, ligesom det skal vurderes, om - og i givet fald hvorledes - andre
aktiviteter i de 2 selvstændige videnskabelige selskaber eventuelt kan koordineres.

Sammensætning:
Ad-hoc udvalget skal have i alt 6 medlemmer udpeget af Dansk Psykiatrisk Selskabs
bestyrelse, heraf 3 fra voksenpsykiatrisk sektion og 2 fra børne- og ungdomspsykiatrisk
sektion.
Den børne- og ungdomspsykiatriske næstformand er formand for ad-hoc udvalget.
Tidsperspektiv:
Udvalget skal afgive - eventuelt foreløbig - rapport til generalforsamling i 1999 og endelig
rapport til bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab i august 1999 m.h.p. diskussion og
afklaring i medlemskredsen inden endelig drøftelse og stillingtagen på
generalforsamlingen i år 2000.
Udvalgets sammensætning:
Jens Buchhave (formand), Per Hove Thomsen, Uwe Klahn, Helle Aggernæs, Joachim
Knop og Kjeld Reinert.
Udvalget har holdt 2 møder i 1999 og afleverede i september 1999 sin rapport til DPS`s
bestyrelse.
Ad-hoc udvalgets konklusion og anbefalinger lyder:
Samlet finder et enigt ad-hoc udvalg, at tiden nu er inde til, at der dannes 2 selvstændige
videnskabelige selskaber, 1 for børne- og ungdomspsykiatrien, 1 for voksenpsykiatrien.
Hvert selskab skal således kunne repræsentere specialet både nationalt og internationalt.
Derudover vil det fortsat være hensigtsmæssigt med et betydeligt samarbejde mellem de 2
selskaber, f.eks. i form af, at der sikres:
??
Et fælles bestyrelsesmøde for de 2 bestyrelser pr. år.
??
Repræsentation fra begge selskaber i diverse faste udvalg.
??
Udgivelse af et fælles medlemsblad til både børne- og ungdomspsykiatere og
voksenpsykiatere og
??
En samlet publikation omfattende årsberetningerne fra begge selskaber.
Ad-hoc udvalget skal derfor anbefale, at bestyrelsen på DPS`s generalforsamling i år 2000
planlægger en diskussion af dette spørgsmål ud fra bemærkningerne vedrørende model 2,
omtalt i afsnit L (i rapporten) m.h.p. stillingtagen til en ændring af selskabets love, således
at den børne- og ungdomspsykiatriske sektion - fra tidspunktet for DPS`s
generalforsamling i år 2001 (evt. år 2002) - udgår af DPS, for herefter at etablere sig i et
nyt videnskabeligt selskab med egne love.
Jens Buchhave
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4.9. A D HOC UDVALGET VEDRØRENDE REGISTRERING AF PSYKIATRISKE DATA I LANDSPATIENTREGISTRET
OG I D ET PSYKIATRISKE C ENTRALREGISTER
Udvalget, hvis medlemmer var overlæge, dr. med. Annette Gjerris, overlæge Kjeld Reinert,
overlæge Torben Isager og overlæge, dr. med. Povl Munk-Jørgensen (formand) svarede i
marts 1998 bestyrelsen på første del af kommissoriet angående, hvilke data Dansk
Psykiatrisk Selskab/Afdeling for Psykiatrisk Demografi rekommanderer indberettet til
Sundhedsstyrelsens Landspatientregister/Det Psykia-triske Centralregister. Udvalget
foreslog mindre ændringer i form af begrænsede indberetninger af de variabler, der kun
meget sjældent benyttes i udtræk fra Landspatientregisteret/Det Psykiatriske
Centralregister.
Andel del af kommissoriet vedr. ydelsesregistreringer af behandlingsaktivitet i psykiatrien
blev besvaret med afgivelse af rapport til bestyrelsen i februar 1999, hvorefter udvalget
betragter sig selv som nedlagt.
Povl Munk-Jørgensen

5. FONDE, BESTYRELSER M.V. MED REPRÆSENTATION FRA DPS
5.1. P SYKIATRISK FORSKNINGSFOND AF 1967
Fondet har i 1999 bevilliget støtte til følgende projekter:
??
Overlæge Conni Fensbo: En historisk prospektiv undersøgelse af psykosociale
forhold for internationalt adopterede børn i Nordjyllands Amt. Kr. 25.000
??
Læge Asker Stig Nielsen: Undersøgelse af kandidatgener og kandidatregioner af
betydning for panikangst - klinisk del. Kr. 15.000
??
Overlæge Morten Kjølbye: Diagnosticering af psykiske forsvarsmekanismer i den
kliniske hverdag. Kr. 10.000
Bent Rosenbaum

5.2. E RIK STRÖMGREN-FONDEN
Fondens midler er opbrugt og fonden er herefter nedlagt.
Niels Reisby

5.3. OLE RAFAELSENS FOND
Fonden stiftedes i 1989 med følgende formål: "At fremme forskning vedr. udbredelse af
kendskab til det biologiske grundlag for sindslidelser og deres behandling".
Til opfyldelsen af fondens formål foranlediger fondsbestyrelsen, at der hvert år i maj måned
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i Skandinavien afholdes en forelæsning af en international anerkendt kapacitet inden for
den emnesfære, som er omfattet af formålsparagraffen. I forbindelse med denne
forelæsning uddeles hvert år en hæderspris til en yngre forsker, fortrinsvis fra de nordiske
lande, som anerkendelse for dennes forskningsindsats inden for den af fondens
formålsparagraf omfattende emnesfære.
Dansk Psykiatrisk Selskab skal i henhold til fondens vedtægter besætte en af pladserne i
bestyrelsen. DPS har udpeget Ralf Hemmingsen til denne post.
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Lise Rafaelsen
Tom G. Bolwig
Erling T. Mollerup
Torben Clausen.
Rafaelsen-prisen blev ikke uddelt i 1999.
Ralf Hemmingsen

5.4. F ANNY MIRANDA OG WILLY R R OKBØLL'S FOND
For 1999 er udbetalt kr. 16.000 fordelt til følgende:
Glostrupundersøgelsen, ph.d. stud., læge Lene Falgaard Nielsen kr. 10.000
Socialrådgiver Susanne van Deurs kr. 1.000
Overlæge Ellids Kristensen kr. 2.500
Reservelæge Sonja Schweitzer kr. 2.500
Henvendelser til fonden bedes rettet til: Preben Hertoft, Kulsviervænget 15, 2800 Lyngby.
Preben Hertoft

5.5. PSYKIATRIFONDEN
Dansk Psykiatrisk Selskab har èn plads i bestyrelsen. Bestyrelsen har valgt, at den børneog ungdomspsykiatriske næstformand skal repræsentere selskabet i PsykiatriFondens
bestyrelse.
Fondens formål er at udbrede kendskab til psykiatriske lidelser, deres årsag og
behandlinger.
I 1999 har der været afholdt 2 psykiatri-tema-uger, 1 i foråret og 1 i efteråret, ligesom der
er udgivet flere publikationer fra PsykiatriFonden. Temaerne for psykiatriugen i foråret var:
oplysningsindsatsen SamfundsSind igangsættes, Psykiatri på tværs, Psykoterapi i
Danmark, praksis og forskning, Depression, Demens. I efteråret: Tvang i psykiatrien,
Skolerne og psykiatrien, Børn og unge med psykisk syge forældre, tvangstanker og
tvangshandlinger, Fra psykiatriens grænseland - komplimentære behandlingsformer.
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De publikationer, der er udgivet fra PsykiatriFonden i 1999, drejer sig om følgende:
Demens, Pres og livskvalitet og Psykiske sygdomme og problemer hos børn og unge.
Jens Buchhave

5.6. S LAGTERMESTER WØRZNER OG HUSTRU INGER WØRZNER’S MINDELEGAT TIL FORDELFORFORSKNING
AF SINDSLIDELSER

Fonden har i 1999 uddelt i alt kr. 775.000,- til 10 projekter. Der indkom i alt 26
ansøgninger. Ved uddelingen af legatportioner, har bestyrelsen først og fremmest lagt vægt
på kvaliteten af de ansøgte projekter hvad angår metode, originalitet og gennemførlighed.
Andre nøgleord i forbindelse med uddelingen har været kliniske projekter, projekternes
nyhedsværdi, ønsket om at støtte lokale projekter, der gennemføres som delprojekter i de
store pågående skizofreniprojekter. Desuden har man søgt at fremme den
børne/ungdomspsykiatriske kavlitetsforskning. Endelig har der været skelet til ønsket om at
tilgodese en rimelig geografisk fordeling af midlerne.
Der er i år ikke givet støtte til ansøgere, der sidste år søgte og fik midler til samme projekt.
Der blev i alt ansøgt om et samlet beløb på 3.000.316,- kr.
Følgende projekter modtog støtte:
??
Afdelingslæge Karen Hjerl kr. 50.000,- til projektet: ”Er der sammenhæng mellem
depressive tilstande og brystkræft?”
??
reservelæge Anne Katrine Pagsberg kr. 150.000,- til projektet: ”Børn og unge med
debut af psykose, neurobiologiske aspekter”.
??
Overlæge Catharina Toos Werkhoven kr. 60.000,- til projektet ”Det nationale
skizofreniprojekt i Middelfart”.
??
Overlæge Kristian Rokkedal kr. 20.000,- til: ”Efterundersøgelse af psykoedukativ
gruppebehandling af bulimiske patienter”.
??
reservelæge Mik Adsersen kr. 75.000,- til: ”Repetitiv transkraniel magnetisk
stimulation - antidepressiv effekt ? – kognitive bivirkninger ?”
??
Overlæge Poul Erik Buccholtz Hansen kr. 75.000,- til: ”Repetitiv transkraniel
magnetisk stimulation – en metode til behandling af depression. En undersøgelse til
belysning af metodens antidepressive virkning, praktisk gennemførlighed samt
bivirkninger”.
??
Professor Per Hove Thomsen kr. 50.000,- til: ”kliniske og biokemiske aspekter af
OCD hos børn og unge”.
??
Klinisk ass. Flemming Mørkeberg Nilsson kr. 15.000,- til: ”Maniodepressivitet og
hjernesygdom – en registerundersøgelse”.
??
Overlæge Ph.D. Merete Nordentoft kr. 100.000,- til: ”Tidlige opsporing og
behandling af unge psykotiske. Et forebyggelsesrettet interventionsprojekt”.
??
Overlæge Carsten Køhler kr. 60.000,- til: ”Det nationale skizofreniprojekt”.
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Bestyrelsen består af:
Adm. overlæge, dr. med. Annette Gjerris (formand)
Professor, cheflæge Niels Reisby
Advokat Mogens Thyssen
Annette Gjerris

5.7. S TUDENTERRÅDGIVNINGEN
Studenterrådgivningens bestyrelse har repræsentanter fra universiteterne, Dansk
Psykologforening, Dansk Socialrådgiverforening, Dansk Psykiatrisk Selskab,
medarbejderrepræsentanter og studenterrepræsentanter. Birgit Petersson, som i en
årrække har været DPS-repræsentant og i de seneste år formand for bestyrelsen, gik af i
1999 og blev erstattet af undertegnede.
Studenterrådgivningens formål (§ 2) er “at yde socialpsykologisk og psykiatrisk rådgivning
og vejledning til uddannelsessøgende i de videregående uddannelser i forbindelse med
deres uddannelsesmæssige situation”.
Målgruppen er udvidet med oprettelsen af en række kortere videregående uddannelser,
hvilket forværrer kapacitetsproblemerne. Der er pres på henvisninger. Det tilstræbes at
begrænse opgaven til direkte uddannelsesrelaterede problemstillinger. Det indebærer
dog, at der er behov for en række forskellige typer rådgivning og vejledning, samt egentlige
terapiforløb, herunder gruppeterapi.
Anne Lindhardt

5.8. H JERNEFORENINGEN

5.9. F RU HERMANSENS MINDELEGAT
Legatet stiftedes i 1981 med det formål at yde økonomisk støtte til forskning vedrørende
børns psykiske lidelser, samt til sociale hjælpeforanstaltninger til børn med psykiske
lidelser. Der uddeles midler en gang årligt efter opslag.
I 1998 er der blandt de videnskabelige ansøgninger især støttet forskning vedrørende
lokalisation af gener af betydning for infantil autisme, depressive symptomer hos
skolebørn, ADHD og elektiv mutisme. Desuden til en efterundersøgelse af tidligt
følelsesmæssigt frustrerede børn.
Ole Sylvester Jørgensen
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6.

SPECIALISTNÆVNET,

§14

RÅD,

INSPEKTORORDNING

OG

VURDERINGSUDVALG
6.1. S PECIALISTNÆVNETS GRUPPE AF TILFORORDNEDE SPECIALLÆGER (§4)
6.1.1. V OKSENPSYKIATRISK SEKTION
Specialistnævnet rådgiver Sundhedsstyrelsen om alle spørgsmål vedrørende
speciallægeuddannelsen. Når der er konkrete spørgsmål vedrørende de enkelte specialer,
spørges de tilforordnede herom, inden Specialistnævnet afgiver svar til Sundhedsstyrelsen.
Det drejer sig dels om sager om klassifikation af uddannelses-stillinger, dels om
enkeltpersoners ansøgning om speciallægeanerkendelse eller ønske om vurdering af
uddannelse eller dispensation for gældende uddannelses-bestemmelser. Det forventes, at
de tilforordnedes stillingtagen til uddannelses-spørgsmål er i overensstemmelse med
deres respektive videnskabelige selskab.
Indtil 1.11.1999 havde de tilforordnede voteret i 33 sager vedrørende speciallægeanerkendelse og i 12 sager vedrørende vurdering af uddannelse eller dispensation.
Herudover har de tilforordnede udtalt sig i to sager vedrørende enkeltstillings-klassifikation
af introduktionsstillinger.
Hans Christian Tofte er med udgangen af maj 1999 fratrådt som tilforordnet.
Tilforordnede i voksenpsykiatri
Peter W. Jepsen (tiltrådt 1997) og Ole Garsdal (tiltrådt 1999).
Peter W. Jepsen
6.1.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Tilforordnede
Hans Ulrik Mikkelsen
Kirsten Norling-Christensen
Vi har i 1999 behandlet 2 ansøgninger fra børnepsykiatere, der har søgt om
speciallægeanerkendelse i børne- og ungdomspsykiatri. Desuden 3 ansøgninger fra ikke
speciallæger vedr. speciallægeanerkendelse.
Der har været 4 uddannelsesvurderinger og 1 ansøgning vedr. dispensation fra
rækkefølgen i kliniske ansættelser.
Endelig er vi blevet bedt om 2 vurderinger med henblik på klassifikation af henholdsvis 1.
reservelægestilling i Roskilde Amt og I-stilling i Viborg Amt.
Hans Ulrik Mikkelsen
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6.2. §14 KONSULENT
6.2.1. VOKSENPSYKIATRISK SEKTION
46 sager har været forelagt i årets løb. I få tilfælde har de formelle krav ikke været opfyldt.
Sundhedsstyrelsen tolker vejledningens krav om 1.reservelægeansættelse på mindst 2
afdelinger som, at disse 2 afdelinger skal have hver sin adresse. F.eks. betyder det, at
kravet ikke er opfyldt, hvis man er ansat på forskellige afdelinger på samme
psykiatrihospital. Man kan drage en analogi til intern medicin, hvor man ej heller opfylder
kravet, hvis man er ansat på 2 forskellige afdelinger indenfor samme medicinske center.
Der forventes i øvrigt en ajourføring af vejledningen om faglig bedømmelse, når
speciallægekommissionen har afgivet betænkning.
Vilhelm Schultz

6.2.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Sundhedsstyrelsen har i 1999 fremsendt akter til vurdering med henblik på besættelse af 4
overlægestillinger med børnepsykiatriske, 3 med ungdomspsykiatriske og en med både
børne- og ungdomspsykiatrisk funktion.
En af de ungdomspsykiatriske ansøgere var speciallæge i voksenpsykiatri, de øvrige i
børne- og ungdomspsykiatri.
Bortset fra en enkelt ansøger, som måtte supplere sin afdelingslægetid, blev alle bedømt
kvalificerede.
Kirsten Hørder er suppleant i denne konsulentfunktion.
Torben Isager
6.3. INSPEKTORORDNINGEN
6.3.1. VOKSENPSYKIATRISK SEKTION
Inspektorkorpset udgøres af
Vilhelm Schultz
Ulla Bartels
Anne Stub Naylor
Michael Andreassen
Torben Lindskov Hansen
Stig Kastberg
Anne Lindhardt
Inspektorordningen blev etableret i 1997 som et af flere tiltag til kvalitetsudvikling af den
lægelige videreuddannelse. Det blev ved etableringen fastlagt, at ordningen skulle
evalueres efter 2 år, hvilket nu er sket, og Sundhedsstyrelsen har netop udsendt
evalueringsrapporten, hvis konklusion er:
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‘Som udgangspunkt må det konkluderes, at Inspektorordningen har haft en positiv
effekt på den lægelige videreuddannelse. Inspektorerne har i alle rapporter været i
stand til at give råd og anvisninger som har til formål at kvalitetsudvikle uddannelsen
af yngre læger på den enkelte afdeling. Afdelingerne har ligeledes været positive
overfor inspektorerne og den rapport, som jo skal danne rammen for det videre
kvalitetesarbejde. Det kan også konkluderes at afdelingerne i vidt omfang har
honoreret den indgåede aftale. I forlængelse heraf har inspektorerne ved
genbesøgene vurderet at uddannelsesforholdene på de pågældende afdelinger
faktisk er blevet bedre, og dermed at ordningen i en vis udstrækning har den
tilsigtede effekt.
Som overordnede problemer i forhold til implementeringen af inspektorrapporternes anbefalinger nævnes fra såvel de lægevidenskabelige selskaber som
afdelinger og inspektorer at finansieringen af ordningen og afdelingernes
prioritering mellem uddannelse og produktion kan virke som barrierer. Ligsom de
yngre lægers overenskomst kan bevirke at afdelingerne ikke kan leve op til aftalen
med inspektorerne. Disse områder er behandlet detaljeret flere steder i rapporten
og indgår også som gennemgående emner i behandlingen af udviklingsmuligheder
for Inspektorordningen’.
30 voksenpsykiatriske afdelinger er tilmeldt ordningen. Heraf har 7 afdelinger siden
ordningens start haft inspektorbesøg, og på 4 af disse er endvidere aflagt genbesøg.
Anne Stub Naylor

6.3.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRISK SEKTION
Det lykkedes (heller) ikke for børne- og ungdomspsykiatrien i 1999 at få tilsagn fra 2
kvalificerede overlæger til at påtage sig denne opgave m.h.p. at kvalificere
videreuddannelsen indenfor børne- og ungdomspsykiatri.
Der er således (fortsat) ikke nogen af de børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, der
tidligere har givet udtryk for et ønske om, at få besøg af inspektorerne, som har kunnet få
dette ønske opfyldt.
Det er fortsat vigtigt, at afdelingerne som et almindeligt led i deres daglige arbejde også
prioriterer ressourcer til faglig oprustning.
Jens Buchhave

6.4. V URDERINGSUDVALG VEDRØRENDE UNDERVISNINGSSTILLINGER
6.4.1. VOKSENPSYKIATRI
I det forløbne år har der været 2 stillingsopslag.
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I efteråret 99:
14 ledige uddannelsesblokke. Heraf 8 stillinger i nord og Midtjylland og 6 stillinger i Fyn og
Sønderjylland.
Der var 19 ansøgere. Disse 19 ansøgere efterlod én ubesat stilling i Fyn/Sønderjylland og
2 ubesatte stillinger i Nordjylland.
I foråret 2000:
Til besættelse i foråret 2000 var der i alt 33 stillinger, 20 på Sjælland og Øerne, 6 stillinger i
Fyn/Sønderjylland og 7 stillinger i midt- og Nordjylland.
Alle stillinger på Sjælland og Øerne blev besat. 2 stillinger i Sønderjylland og på Fyn blev
ikke besat, og i Nordjylland er der efterladt 4 ubesatte stillinger.
Vurderingsudvalget gennemgår alle ansøgninger, og giver point efter Sundheds-styrelsens
retningslinier. Denne pointgivning er vejledende for de 3 ansættelsesudvalg for midt og
Nordjylland, for Fyn og Sønderjylland og for Sjælland og Øerne.
Samlet må det siges, at nøjagtig på samme tid som dette nye system med centralt
vurderingsudvalg og 3 ansættelsesudvalg blev introduceret, faldt ansøgertallet, så der ved
hver stillingsbesættelse har været efterladt tomme ubesatte kursusblokke.
Arbejdet har således til en vis grad karakter af, at det nye pointsystem køres ind for at få
større betydning når antallet af ansøgere om nogle år forventes at stige markant.
Søren Haastrup

6.4.2. BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
Se pkt. 4.1.3.

7. FAGLIGE GRUPPER
7.1. INTERESSEGRUPPEN FOR TRANSKULTUREL PSYKIATRI
Interessegruppen for transkulturel psykiatri har i det forløbne år ikke afholdt offentlige
møder, kurser eller lignende. Udvalget består aktuelt af fire aktive medlemmer, der har
anvendt resourcerne til et bogprojekt med tiltlen ‘Transkulturel og sammenlignende
psykiatri’. Bogen vil i ca 16 kapitler behandle generelle og teoretiske spørgsmål, forskelle
og ligheder ved de psykiatriske lidelsers fremtrædelsesformer og migrations og
flygtningeproblematikker. Bogen vil være en antologi med interessegruppen som
redaktion. Den tænkes at kunne fungere som en slags grundbog inden for dette tema.
Christian Nørregaard

7.2. DPS'S MISBRUGSGRUPPE
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Interessegruppen er nedlagt.
Birgit Jessen-Petersen
7.3. GERONTOPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
Interessegruppens bestyrelse har korresponderet med socialministeren vedrørende den
nye servicelov, som vil give flere restriktioner end nu, hvad angår muligheder, man har for at
aflåse plejeinstitutioner i tilfælde af demente går fra stedet. Det er en udbredt opfattelse, at
bortgangen er relateret til nyindflytning og at det derfor kun er et spørgsmål om at gøre
institutionen så attraktiv, at demente ikke har lyst til at forlade den.
Begge synspunkter er myter. Engelske undersøgelser viser, at mindst 5% af svært
demente i perioder med bortgang varer ofte måneder til år. En del bortgår formentligt for at
finde barndomshjemmet. Korrespondancen har dog ikke kunnet flytte nogen synspunkter.
I april lavede Interessegruppen en telekonference med professor G. Alexopoulos fra
Cornell University om vaskulær depression. Forud herfor havde dr.med. Grethe Andersen,
neurologisk afdeling, Århus et indlæg om depression og patologisk gråd efter apoplexi.
I september afholdtes et særdeles velbesøgt møde om rating scales til ældre, i november
afholdes et møde om adfærdsforstyrrelser ved demens, non-farmakologisk behandling.
Der er stadig stor tilmelding til Interessegruppens møder.
Der er begyndt at være afgang fra medlemslisten overvejende på grund af pensionering af
medlemmerne. Det er stadig et problem, at der er så få unge/yngre, der ønsker at blive
gerontopsykiatere, men desværre forståeligt, da ingen yngre lægestillinger i afdelingerne
er klassificeret. I Århus er der dog oprettet en rotationsordning, således 2 kursister årligt
uddannes ½ år indenfor faget.
Bestyrelse
Kirsten Abelskov, formand. Arne Nørgaard, kasserer. Ole Bjørn Skausig og Peder
Christensen, suppl.
Kontingent
100,00 kr årligt.
Næste generalforsamling er ved at blive planlagt til den 7. april 1999.
Tilmelding til Interessegruppen
Kirsten Abelskov eller sekretær Anni Raahauge, gerontopsykiatrisk afdeling D, Psykiatrisk
Hospital i Århus, 8240 Risskov.
Kirsten Abelskov

7.4. R ETSPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
Retspsykiatrisk Interessegruppe har 129 medlemmer. Interessegruppen har i 1999 afholdt
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følgende symposier og møder:
4.-5. februar, Hotel Hvide Hus i Ebeltoft
Symposium om psykiatriloven med fokus på de reviderede lovbestemmelser, der trådte i
kraft 1. januar 1999.
Symposiet havde 131 deltagere, heraf tre folketingsmedlemmer og 24 jurister, overvejende
fra statsamterne.
Deltagernes evaluering af symposiet var overordentlig positiv.
7. maj, kl. 13.30 til 17.30, retspsykiatrisk afdeling, Middelfart
Årsmøde om de tidsubestemte særforanstaltninger.
??
Jens Lund:Varighed af psykiatriske særforanstaltninger idømt 1982/83.
??
Forskningskonsulent Britta Kyvsgaard: Varighed af aktuelt igangværende
psykiatriske særforanstaltninger.
??
Rigsadvokat Henning Fode: De tidsubestemte særforanstaltninger - juridiske
synspunkter
??
Peter Kramp: De tidsubestemte særforanstaltninger – psykiatriske synspunkter
Mødet havde samlet cirka 40 deltagere. Forud for mødet var der mulighed for rundvisning
på den nye retspsykiatrisk afdeling i Middelfart. Efter mødet var der socialt samvær, hvor
retspsykiatrisk afdeling var vært.
1. november, kl. 16.30 til 19.00, auditoriet, psykiatrisk afdeling O, Rigshospitalet
Sundhedsvæsenets Patientklagenævns emnerapport om psykiatriske ankesager.
??
Specialkonsulent Thomas Anker Møller: Orientering om forretningsgangen i
Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og præsentation af emnerapporten om
psykiatriske ankesager.
??
Overlæge Lykke Pedersen: Gennemgang og diskussion af emnerapporten.
Mødet blev afholdt i Dansk Psykiatrisk Selskabs regi. Mødet havde samlet cirka 40 deltagere.
1.-3. december 1999, Hotel Hvide Hus i Ebeltoft
Symposium om mentalobservationserklæringer.
Symposiet er ikke afholdt på tidspunktet for udarbejdelse af årsberetningen. Der er tilmeldt
90 deltageren, heraf cirka 25 jurister overvejende fra anklagemyndigheden samt domstolene.
Efter årsmødet den 7. maj afholdt Retspsykiatrisk Interessegruppe generalforsamling. Formanden redegjorde for interessegruppens aktiviteter det forløbne år. Der er generelt god
tilslutning til interessegruppens møder og symposier, og bestyrelsen agter at fortsætte den
lagte linie. Da interessegruppen afholder to store symposier i 1999, og der yderligere blev
afholdt nordisk retspsykiatrisk symposium i Trondheim i august måned, har bestyrelsen
besluttet kun at arrangere to ordinære møder. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
Kassereren forelagde regnskabet, der uden anmærkning var gransket af den kritiske
revisor. Regnskabet blev godkendt. Kontingentet blev uændret fastsat til 100 kr. per år.
Generalforsamlingen sluttede med, at bestyrelsen blev genvalgt.
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Der har i årets løb været afholdt syv bestyrelsesmøder. Interessegruppen har afgivet udtalelse til Dansk Psykiatrisk Selskab vedrørende forslag til lov om fuldbyrdelse af straf mv.
samt forslag til høringssvar over Straffelovrådets betænkning nr. 1372/99 om tidsbegrænsning af foranstaltninger efter straffelovens § 68 og § 69. Bestyrelsen har endvidere været
repræsenteret i organisationskomiteen for ”3. Nordic Forensic Psychiatric Symposium” der
blev afholdt 25.-27. august i Trondheim. Det blev ved symposiet besluttet, at Danmark arrangerer det IV Nordiske Retspsykiatriske Symposium, som afholdes i 2001.
Bestyrelsen i Retspsykiatrisk Interessegruppe består af Peter Kramp (formand), Jens Lund
(kasserer), Kjeld Reinert og Bjørn Holm. Dorte Sestoft er suppleant, Jens Schmidt er kritisk
revisor. Henvendelse om medlemskab til overassistent Birte Ljungmann, Retspsykiatrisk
Klinik, Blegdamsvej 6 B, 2., 2200 København N, tlf.: 3536 0366, fax: 3536 1388.
Peter Kramp

7.5. U NGDOMSPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
I ungdomspsykiatrisk interessegruppe har der været afholdt et møde 12/4 99 på KAS
Glostrup. Der var gensidig orientering fra de enkelte afdelinger og diskussion omkring de
nyere antipsykotika og deres indplacering i det ungdomspsykiatriske område. Man
besluttede at fortsætte med et møde årligt, struktureret således, at mødet fremover skulle
udvides med en videnskabelig/faglig del af omkring 2 timers varighed.
Bent Kawa

7.6. INTERESSEGRUPPEN FOR SOCIALPSYKIATRI OG FAMILEPSYKIATRI
Interessegruppen har ikke holdt møder i 1999.
Styrelsen for interessegruppen består af Preben Mortensen, Søren Haastrup (sekretær og
kasserer), Merete Nordentoft og Jette LaBianca( koordinatorer for gruppen og
kontaktpersoner i forhold til bestyrelsen).
Merete Nordentoft
Bispebjerg Hospital
Psykiatrisk afdeling
2400 København NV

Jette LaBianca
Bispebjerg Hospital
Børne og Ungdomspsykiatrisk afdeling
2400 København NV

Merete Nordentoft

7.7. P SYKOTRAUMATOLOGISK INTERESSEGRUPPE
Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe)
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PTI er stiftet i maj 1994 under navnet KKI: Krise- og katastrofepsykiatrisk
Interessegruppe.Gruppen er åben både for medlemmer af DPS og andre faggrupper iht
vedtægterne.
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Medlemsstatus
Der er aktuelt ca. 50 medlemmer. Ca. 2/3 er læger/speciallæger i psykiatri – størstedelen
af resten er psykologer.
Økonomi
Ved seneste opgørelse var der ca. 15.000 kr. i PTI´s kasse. Beholdningen stammer fra
kontingentindbetalinger. Bestyrelsen har drøftet mulighed for ved planlægning af møder at
gå sammen med f. eks. andre interessegrupper eller selskaber med tilgrænsende
fagområder for derved at være flere om at bære udgifterne, idet det ikke længere fra næste
år vil være muligt at søge tilskud til kurser fra Lægeforeningen. Endelig har bestyrelsen
drøftet at søge sponsorstøtte fra medicinalindustrien under de for Lægeforeningen
gældende regler.
Aktiviteter i det forløbne år
Der har siden generalforsamlingen i november 98 været afholdt møde i samarbejde med
Dansk Psykiatrisk Selskab i september 99. Mødet drejede sig om ”Belastningsreaktioner i
krigshærgede områder, herunder Kosova”. Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Vi
har i interessegruppen et ønske om at få vor egen hjemmeside, hvilket naturligt ville være
med tilknytning til DPS’s hjemmeside. Bestyrelsen har m.h.p. planlægning af fremtidige
aktiviteter udsendt et spørgeskema til gruppens medlemmer, for at få et overblik over
medlemmernes arbejdsområde i relation til psykotraumatologien, tilknytning til
psykotraumatologisk beredskab, uddannelse indenfor området, nuværende eller tidligere
forskningsaktivitet, ønsker for fremtidige møder, både form og indhold, i PTI’s regi, og
endelig evt. ønske om dannelse af supervisionsgruppe. Resultatet af enqueten er fremlagt
på generalforsamlingen november 99 og vil blive taget med i den videre planlægning af
PTI’s aktiviteter. PTI er blevet kontaktet af Beredskabsstyrelsen vedr. medvirken i
udarbejdelse af afsnit om psykotraumatologi i 5. reviderede udgave af beredskabshåndbogen, der udkommer om ca. to år og to af bestyrelsesmedlemmerne, CS og BK har
været til uformelt indledende møde herom i Beredskabsstyrelsen. Det er i øvrigt
bestyrelsens opfattelse at der er stigende interesse blandt psykiatriske kolleger for
psykotraumatologien og det psykotraumatologiske beredskab.
Bestyrelsen for PTI
Birgit Kijne (formand)
Christian Simonsen
Peter Clemmesen (kasserer)
Ebbe Munk-Andersen
Michael Andreassen (suppleant)
Birgit Kijne

7.8. INTERESSEGRUPPEN FOR HISTORISK PSYKIATRI
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7.9. OLIGOFRENIPSYKIATRISK INTERESSEGRUPPE
Interessegruppen er nedlagt
Mira Pressman

7.10. INTERESSEGRUPPEN FOR PSYKOSOMATIK OG LIAISONPSYKIATRI
Liaisonpsykiatrien har gjort gode fremskridt i 1999. Således blev den første
specialafdeling for liaisonpsykiatri i Danmark oprettet ved Århus Universitetshospital,
‘Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser, Psykosomatik og Liaisonpsykiatri’. Der er
endvidere udsigt til, at en afdeling vil blive oprettet ved HS.
Der er i europæisk regi nedsat en arbejdsgruppe med dansk deltagelse med det formål at
oprette en europæisk organisation for Konsultations- og Liaisonpsykiatri som en pendant
til den amerikanske organisation ‘The Academy of Psychosomatic Medicine’.
Interessegruppen arbejder videre med at udfærdige forslag til danske retningslinier for
uddannelsen af psykiatere inden for det liaisonpsykiatriske felt.
Interessegruppen afholdt i juni et velbesøgt selskabsmøde om somatoforme lidelser i
Dansk Psykiatrisk Selskabs regi.
Interessegruppen har valgt fortsat at prioritere samarbejdet med andre videnskabelige
selskaber og interessegrupper inden for medicinen højt. Interessegruppen arrangerede
således i marts måned sammen med DSAM og Forskningsenheden for Almen Medicin i
Århus samt Forskningsenheden for Funktionelle Lidelser en temadag om funktionelle
lidelser i almen praksis. På temadagen underviste bl.a. den engelske psykiater Linda
Gask i behandlingen af funktionelle lidelser i almen praksis. I forbindelse med Dansk
Selskab for Onkologi’s årsmøde arrangerer interessegruppen i november en temadag om
Psykosocial onkologi.
Næste årsmøde afholdes i forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde.
Per Fink

7.11. INTERNATIONAL INTERESSEGRUPPE
Den Internationale Interessegruppe (II) holdt generalforsamling den 25. oktober på
Psykiatrisk afdeling, Odense Universitetshospital.
Der blev afholdt valg, og undertegnede blev valgt til formand, og Michael Andreassen blev
næstformand. Palle Christiansen fortsætter som kasserer og Erik Skovbjerg som
sekretær.
II og Efteruddannelsesudvalget afholdt på DPS’ vegne et seminar i Ebeltoft, 7.-8. oktober
om ‘Transkulturel Psykiatri’, som havde stort deltager antal, og som fik en meget positiv
omtale af deltagerne.
Fremtidsmål:
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Der er et stort behov for udvikling af den Internationale Interessegruppe, så den aktivt kan
medvirke i udviklingen af uddannelsesprojekter i udviklingslande. DSI (De Samvirkende
Invalideorganisationer) har for DANIDA arbejdet i en række lande, og jeg har arbejdet for
DSI i Albanien og Uganda. I Uganda har vi opbygget en Mental Health Association of
Uganda. Vi har skitseret psykiatrisk uddannelsesprogram for Uganda, Zambia og Malawi
med støtte fra Sydafrika. Der er et stort behov for at DPS’ Internationale Interessegruppe
hjælper med et professionelt psykiatrisk støtte program.
Det er min plan i min formandsperiode at arbejde for at udvikle et professionelt team, der
kan gå ind i dette arbejde. Iøvrigt er der også henvendelser fra det tidligere Jugoslavien om
vor støtte, samt fra andre lande.
Det er mit håb, at vi i DPS kan danne en aktiv og engageret International Interesse-gruppe,
der er interesseret i at tage de mange opgaver op, der venter på vor støtte.
Knud Jensen

8. FRAKTIONEN AF YNGRE PSYKIATERE (FYP)
Årets FYP seminar har titlen ‘Sygdomsforståelse i Psykiatrien’. Bedømt udfra antal
tilmeldte, er interessen stor for dette grundlæggende spørgsmål med dertil knyttede
aspekter omkring paradigmeskift og implikationer mht. psykiatriens rolle i forhold til
offentligheden.
Videreuddannelsen står fortsat centralt i arbejdet. I Odense i marts afholdtes med stort
udbytte vejlederseminar i samarbejde med DPS, Videreuddannelsesudvalget og FYP.
Hovedvægten har indtil fornyelig været lagt på at skabe en overordnet struktur for
videreuddannelsen. Man er ved at komme i gang med uddannelsen af vejledere, som en af
forudsætningerne for ændring af uddannelseskulturen i afdelingerne. En anden
forudsætning er at de uddannelsessøgende læger skal lære at tage deres uddannelse dvs.
selv være aktive og udnytte de situationer hvor der er mulighed for læring.
Speciallægekommissionens arbejde vil blive en af de grundlæggende forudsætninger for
at give videreuddannelsen et reelt indhold de kommende år. I den forbindelse er det vigtigt
at have en velfungerende ‘trainee organisation’, som FYP jo er. Mange lande har ikke en
sådan organisation. Her skal understreges vigtigheden af det fortsatte samarbejde med
DPS og FAYL, samt kontakten til de uddannelsessøgende.
Diskussionen om egnethed til psykiateruddannelsen er igen aktualiseret pga. det faldende
antal ansøgere til uddannelsesstillingerne. FYP`s ledelsesgruppe peger på eksplicit
stillingstagen ved udgangen af I- stilling.
FYP har fortsat i år haft god forbindelse til DPS bestyrelse og Videreuddannel-sesudvalget
gennem Tove Mathiesen, som regelmæssigt har informeret ved ledelsesgruppemøderne.
Jens Ivar Larsen er nyt medlem af Videreuddannelses-udvalget (V) (bl.a. i undergruppe
vedr. I-kursus). I European Forum for All Psychiatric Trainees (EFPT) har Ib Kollerup(V)og
Jørgen Kambskard(B&U) deltaget ved årets møde i Tampere, Finland. For anden gang var
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der forud for mødet et symposium, i år med temaet: Evidence based psychiatry. Jørgen
Kambsgard og Runa Munkner (V) har været observatører i DPBO. FAYL har indkaldt til 2
møder med sandkasserne, hvor Ib Kollerup er FYPs faste repræsentant.
Kontakten til U-kursusholdene er styrket gennem hyppig deltagelse af repræsentan-terne
Charlotte Lundbye, Rie Mikkelsen og Helle Baagland i ledelsesgruppemøderne. Torsten
Wiwel, Jesper Karle og Marianne Geoffroy har orienteret på I-kursus om
speciallægeuddannelsen og organisatoriske forhold.
Ledelsesgruppens sammensætning 1999:
Knut Løkke (V) , formand, Silkeborg, 1995
Ib Kollerup (V), næstformand, København, 1998
Runa Munkner (V), kasserer, København, 1997
Jørgen Kambsgard ( B&U ), København, 1995
Torsten Wiwel (V), Århus, 1995
Jesper Karle (V), København, 1997
Jens Ivar Larsen (V), Aalborg, 1998
Vi ser frem til fortsat godt samarbejde.
På ledelsesgruppens vegne
Knut Løkke

9. D ANSKE PSYKIATERE OG BØRNEPSYKIATERES ORGANISATION (DPBO)
Danske psykiatere og Børne-Ungdomspsykiatere Organisation er de to specialers
underafdeling af Foreningen af Speciallæger (FAS) af Lægeforeningen. Vi har i
bestyrelsen det forløbne år behandlet forespørgsler fra praktiserende speciallæger om
regler og aflønninger og fra hospitalsansatte speciallæge om organisering af afdelinger,
ændringer og herunder udvidelse af arbejdsområder. Der synes at være en stadig større
mangfoldighed i psykiatriens overordnede organisering. Således har et enkelt amt haft
planer om at flytte psykiatrien over i deres fælles skole- og socialforvaltning. Med hensyn til
service i den enkelte afdeling har Sundhedsstyrelsen udmeldt, at en specialafdeling bør
kunne trække på speciallæger i vagten. Det har konkret været vanskeligt ved etablering af
en børne-ungdomspsykiatrisk afdeling, men vi har da støttet, at man tidsbegrænset kunne
acceptere, at interesserede voksenpsykiatere kunne indgå i vagtfunktionen.
I voksenpsykiatrisk speciallægepraksis har man fået indført refusion ved deltagelse i
godkendte efteruddannelsestilbud og i børne-ungdomspsykiatrien arbejder et fællesudvalg
med DPS på en oversigt over relevante efteruddannelsestilbud med henblik på at få
tilsvarende refusionsordning.
Vi har i samarbejde med bestyrelsen i DPS gennemført en spørgeskemaundersøgelse for
speciallæger i de to specialer. Undersøgelsen skulle specielt afdække
videreuddannelsesmuligheder og nogle praktiske arbejdsvilkår. Undersøgelsen er under
bearbejdning. DPBO’s repræsentanter i UEMS medvirker for hvert af specialerne på
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udarbejdelse af en logbog, der for børne- og ungdomspsykiatrisk speciale foreligger i et
udkast.
Kim Solstad

10. DANSK MEDICINSK SELSKAB
Medlemmerne af Dansk Psykiatrisk Selskab er automatisk medlem af
paraplyorganisationen Dansk Medicinsk Selskab, der samlet består af 84 lægefaglige
videnskabelige selskaber. DMS har derfor i nogle sammenhænge funktion som den
nationale kontaktorganisation for lægelig fagvidenskab. DMS udbetaler tilskud til en enkelt
foredragsholder pr. selskab pr. år. Ved alle de møder i de forskellige fagvidenskabelige
selskaber, hvor DMS har givet økonomisk støtte, har alle DPS-medlemmer adgang.
DPS har 12 ud af de 305 pladser i repræsentantskabet for DMS, og der efterspørges
aktuelt interesserede kandidater til disse poster.
DMS har fået egen hjemmeside: www.dms.dk
Bestyrelsen

11. NORDISK SAMARBEJDE
11.1. N ORDISK PSYKIATRISK SAMARBEJDSKOMITÉ (NPS)
Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite er et fælles nordisk organ, som udgøres af
formændene for de fem nordiske psykiatriske selskaber/ foreninger samt en repræsentant
fra hvert land, som vælges for 6 år ad gangen. Aktuelt har Sverige formandsposten,
Danmark sekretærposten og Island kassererposten. Nordisk Psykiatrisk
Samarbejdskomite holder et årligt møde, hvor redaktøren for Nordic Journal of Psychiatry
er inviteret og nordiske repræsentanter i WPA. De år, hvor der er nordisk psykiatrisk
kongres, afholdes mødet i forbindelse med kongressen. Det er Nordisk Psykiatrisk
Samarbejdskomite, der er ansvarlig for at der afholdes fællesnordiske kongresser.
I de sidste par år har samarbejdet med de baltiske lande været diskuteret gentagne gange
på komiteens møder, og der er nu truffet en aftale om at de tre baltiske lande kan få
abbonnement på Nordic Journal of Psychiatry til nedsat pris, og denne aftale er begyndt at
fungere.
Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite er de formelle ejere af Nordic Journal of Psychiatry,
og det forlag (Skandinavian University Press), som plejer at udgive tidsskriftet, er nu
opkøbt af et andet forlag, Taylor & Francis, og der er opstået den uventede problemstilling,
at der er et overskud fra Nordic Journal of Psychiatry på 1 million norske kroner. I Nordisk
Psykiatrisk Samarbejdskomite arbejder man på at sikre, at dette overskud kan etableres
som en fond, der kan bruges til støtte til forsknings-, rejse- og uddannelsesaktiviteter.
Næste møde i Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomite er planlagt til at foregå under
Nordisk Psykiater Kongres 2000 i København, hvor der også vil blive afholdt et møde
mellem formændene for alle 8 lande i WPA’s nordiske zone (Norden + Balticum).
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Merete Nordentoft

11.2. N ORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY
Nordic Journal of Psychiatry publicerer videnskabelige originalarbejder, autoreferater af
disputatser og Ph.D.-afhandlinger samt boganmeldelser fortrinsvis af udgivelser på et af
de nordiske sprog. - Bemærk, at NJP, som er det officielle videnskabelige forum for
WPA's nordiske zone, fra og med 1999 alene optager engelsksprogede manuskripter. Dette forhold sammenholdt med et meget stort oplagstal på omkring 5000 eksemplarer
giver en enestående mulighed for at udbrede kendskabet til nordisk og dansk psykiatrisk
forskning. En yderligere forudsætning er det naturligvis, at tidsskriftet er citeret i et eller
flere af de større index, og dette mål er tæt på at være nået. Tidsskriftets impact factor,
som er et udtryk for, hvor hyppigt der citeres fra tidsskriftet, stiger stadigvæk, hvorved
betingelserne for optagelse i f.eks. Index Medicus snart er opfyldt.
NJP udkommer med 6 numre årligt foruden med eventuelle supplementa. Tidsskriftet fik i
1999 et nyt lay-out og design, som gav det et mere internationalt tilsnit. Ved at skifte
trykkeri er det lykkedes at holde produktionsomkostningerne rimeligt nede og i den
forbindelse at fastholde en meget lav abonnenementspris på NOK 150 for medlemmer af
de nordiske psykiatriske selskaber. Men som for så mange andre tidsskrifter er budgettet
afhængigt af medicinalindustriens bidrag gennem annoncer. Således tegnede
annoncebidrag i 1998 sig for NOK 110 af den samlede kostpris for en årgang på i alt NOK
260.
Omlægningen til det nye lay-out og trykkeriskiftet betød desværre en forsinkelse i
trykningen af akcepterede manuskripter. Redaktionen arbejder meget på at forkorte denne
urimelige forsinkelse, også under hensyn til at inspirere flere danske forfattere til at
publicere i tidsskriftet.
Som læserne kan se, fylder især finske arbejder forholdsvis meget i tidsskriftet, men netop
hensynet til den videnskabelige uafhænghed, det store oplagstal, det internationale tilsnit
og den lokale redaktionelle behandling bør få forskende danske psykiatere til at prioritere
publikation af deres arbejder i NJP. Hvad den engelsksprogede form angår, foregår den
sidste afpudsning hos Universitetsforlaget, men for at spare tid i den redaktionelle
behandling, bør engelskkyndig helst gennemse manuskriptet inden fremsendelse.
Den danske redaktion har i 1999 modtaget 8 førstegangsfremsendte manuskripter, 1
supplementum, 2 autoreferater af disputatser, 5 autoreferater af Ph.D.-afhandlinger og 4
boganmeldelser. Gennemgående har manuskripterne været af høj kvalitet. Det
væsentligste kriterium i vurderingen har været den videnskabelige standard, herunder en
kvalificeret behandling af de metodemæssige problemer. Alle manuskripter vurderes
anonymt af to specialkyndige konsulenter forud for en afsluttende redaktionel bedømmelse.
Redaktionen ønsker at takke konsulenterne for deres indsats, der i mange tilfælde har haft
mindst lige så meget karakter af vejledning som af bedømmelse. Det er redaktionens
ønske, at både biologiske, psykoterapeutiske og socialpsykiatriske arbejder vil finde vej til
NJP's spalter, således at en positiv udvikling i dansk psykiatrisk forskning, bl.a.
eksemplificeret gennem et stigende antal Ph.D. afhandlinger, kan afspejles markant i
tidsskriftet. Samarbejdet mellem redaktionen, forfatterne og konsulenterne er meget
givende og formålet er klart: at styrke den videnskabelig dialog i dansk psykiatri og bringe
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resultatet heraf ind i en international sammenhæng.
Jens Knud Larsen

11.3. N ORDISK ARBEJDSGRUPPE FOR BØRNE- OG UNGDOMS PSYKIATRISK FORSKNING
Arbejdsgruppen består af to medlemmer fra hvert af de fem skandinaviske lande.
Repræsentanter for Danmark er Per Hove Thomsen og undertegnede.
Gruppen har tidligere primært været arrangør af årlige skandinaviske forskerkurser i børneog ungdomspsykiatri. I år 2000 tages desuden initiativ til etablering af en række nordiske
forskernetværk omkring konkrete forskningstemaer. Der er primært behov for samarbejde
vedr. forløbsstudier, epidemiologiske undersøgelser og projekter vedr. sjældne syndromer.
Initiativ og koordination sker indtil videre fra den nordiske arbejdsgruppe.Der har i 1999
været afholdt to 2-dages arbejdsmøder - et i København og et i Oslo.
Anne-Rose Wang

11.4. N ORDISK PSYKIATER KONGRES 2000
Organisationskomiteen består af: Annette Gjerris, Ralf Hemmingsen, Thomas
Middelboe, Anne Stub Naylor, Merete Nordentoft, Bent Rosenbaum (præsident), AnneRose Wang.
Den videnskabelig komite består af: Tom Bolwig (formand), Birthe Glenthøj, Ralf
Hemmingsen (videnskabelig sekretær), Per Kragh-Sørensen, Povl Munk-Jørgensen,
Merete Nodentoft, Thorkil Sørensen, Per Hove Thomsen, Tove AARkrog.
Second announcement er udsendt november 99.
Bent Rosenbaum

12. INTERNATIONALT SAMARBEJDE
12.1. WORLD PSYCHIATRIC ASSOCIATION
12.1.1. WPA E DUCATIONAL NETWORK (VOKSENPSYKIATRI)
De danske deltagere er:
Anne Lindhardt
Torben Lindskov Hansen
Kurt Løkke
Netværket fungerer med udsendelse via e -mail. Et væsentligt emne har været oversigt over
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hvilke medlemslande i WPA, der har etableret CME. WPA’s holdning er, at CME bør
initieres i samtlige medlemslande. Der var en del aktivitet med henblik på at få etableret et
møde i forbindelse med WPA-kongres i Hamburg. Der var ingen danske deltagere til dette
møde.
Anne Lindhardt

12.1.2. WPA E DUCATIONAL NETWORK (B ØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI)
Repræsentant har været Klinisk assistent Anne Katrine Pagsberg, psyk. Afd. E, Bispebjerg
Hospital, nu udtrådt som kursistrepræsentant i videreuddannelsesudvalget for børne- og
ungdomspsykiatri i sommeren 1999 og dermed udtrådt som repræsentant i WPA
educational network. Der er endnu ikke udpeget en ny repræsentant.
Der har i 1. halvår 1999 ikke været nogen aktivitet i samarbejdet.
Anne Katrine Pagsberg

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

SEKTION FOR BØRNE- OG

Den børne- og ungdomspsykiatriske sektion under UEMS (Union Européenne des
Médicins Spécialistes) har eksisteret siden 1993. Sektionen består af to repræsentanter
fra hvert land (en fra det videnskablige selskab og en fra organisationen). Sektionen
afholder møde en gang årligt.
Siden 1996 har der været etableret samarbejde mellem UEMS - sektionen for børne- og
ungdomspsykiatri/psykoterapi og European Society for Child and Adolescent Psychiatry
(ESCAP).
Endvidere vægtes samarbejdet med UEMS sektionerne for pædiatri og psykiatri højt.
Det årlige møde blev afholdt 19. september 1999.
I sektionen er der dannet "European Board af Child and Adolescent psychiatry/Psycotherapy" (udvalget vedrørende speciallægeuddannelsen). Der arbejdes her videre
med harmonisering vedrørende speciallægeuddannelsen og med udarbejdelse af logbog.
CME (Continuing Medical Education) i børne- og ungdomspsykiatri:
Der er nedsat en arbejdsgruppe, som arbejder med indhold, organisation og oplæg til
monitorering for de enkelte medlemslande og monitorering for CME subkomiteen under
UEMS.
Gruppen har udarbejdet første udkast til retningslinier og arbejder nu med et
ændringsforslag.
Der arbejdes fortsat med kontakt til de østeuropæiske lande, hvor der er en del
forskningssamarbejde med Slovenien.
Vedrørende udveksling af specialister og læger under speciallægeuddannelse, er det fra
sektionen anbefalet, at man overordnet i UEMS forespørger de enkelte landes selskaber
og organisationer. Den børne- og ungdomspsykiatriske sektion vil gerne støtte en sådan
udveksling, men der er dog ikke muligheder for økonomisk støtte.
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Psykoterapiens rolle i børne- og ungdomspskiatri i de enkelte UEMS lande:
Der vil blive fremsendt spørgeskema til de enkelte lande om forholdene vedrørende
psykoterapien.
Seneste er der taget hul på emnet "etik i daglig praksis".
Danske repræsentanter i sektionen er overlæge Hanne Børner DPBO og undertegnede
udpeget af DPS.
Nini Smedegaard Olesen

12.3. U NION EUROPÉENNE DES MÉDICINS SPÉCIALISTES (UEMS), SEKTION FOR VOKSENPSYKIATRI
Der er afholdt to møder i 1999. Rekommendationer vedrørende træningsprogram er
revideret. Herudover arbejdes med en revision af rekommendationer for psykoterapiuddannelse for biologisk psykiatri. Rekommendationer vedrørende uddannelse i
socialpsykiatri er færdiggjort. Undergruppen vedrørende kvalitetssikring arbejder videre
med udformning af konkretisering af indikatorer. Helle Aggernæs er ansvarlig for en
undergruppe, der arbejder med sammenligning af psykiatrilovgivning i de europæiske
lande.
UEMS-repræsentanter deltager regelmæssigt i møder i UK. Arbejdet med
rekommendationer for CME fortsættes.
De danske medlemmer er:
Anne Lindhardt (DPS)
Helle Aggernæs (DPPO)
Anne Lindhardt blev valgt som præsident for sektionen ved mødet i efteråret 1999.
Valgperioden er fire år.
Anne Lindhardt

12.4. EUROPEAN SOCIETY OF CHILD AND ADOLESCENT PSYCHIATRY
Se pkt. 2

13. DPS'S RÅD FOR PERSONIDENTIFICERBAR FORSKNING VED DET
PSYKIATRISKE CENTRALREGISTER
I perioden 01.11.1998-31.10.1999 har Dansk Psykiatrisk Selskabs Råd for Personidentificerbar Forskning ved Det Psykiatriske Centralregister behandlet i alt 14 sager.
De registeransvarlige myndigheder for videregivelse af data til brug for person-identificerbar forskning har fået forelagt de nævnte 14 sager med anmodning om dataudtræk og har
pr. 31.10.1999 givet tilladelse til 10 af de 14 ansøgninger. De resterende ansøgninger er
på nuværende tidspunkt under behandling ved de registeransvarlige myndigheder.
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Rådets medlemmer
Overlæge, dr.med. Povl Munk-Jørgensen
Cheflæge, lic.med. Marianne Kastrup
Overlæge Søren Nielsen.
Suppleanter:
Overlæge Joachim Knop
Overlæge Anne Lindhardt.
Povl Munk-Jørgensen

14. WHO COLLABORATING CENTER
Som ICD-10 reference center har centeret sammen med overlæge Povl Munk-Jørgensen
fra Afdeling for Psykiatrisk Demografi og Det Psykiatriske Centralregister forestået en ny
række ICD-10 opfølgningskurser landet over med gennemgang af aktuelle
diagnoseproblemer og registeropgørelser. Undertegnede har i maj måned deltaget i WHO
ICD-10 møde, hvori også deltog Juan Mezzich, som er udpeget som leder af en komité til
forberedelse af næste klassifikationsrevision. Centeret har endvidere bidraget med artikler
og indlæg i internationale håndbøger og tidsskrifter, samt ved udarbejdelse af en dansk
psykiatrisk ordbog, som udkommer sidst på året. Centeret har desuden fortsat fungeret
som konsulent vedr. den praktiske anvendelse af ICD-10.
Som SCAN træningscenter har centeret fortsat afholdt en række SCAN og PSE
træningskurser. Der er efterhånden uddannet PSE trænere i København og Stockholm,
således at der nu her findes satellit træningscentre ved Psykiatrisk Afdeling, Bispebjerg
Hospital under overlæge Merete Nordentoft og ved Karolinska Sjukhuset, Huddinge,
Stockholm. Ledelsen af SCAN træningscenteret er overgået til overlæge Ole Mors ved
Afdeling for Psykiatrisk Demografi, Århus.
WHO centeret har desuden deltaget i et møde ved det regionale WHO kontor for Europa, i
København, sammen med øvrige WHO psykiatriske samarbejdscentre i Europa. Mødet
var indkaldt af Wolfgang Rutz, som er blevet udnævnt til leder af Europakontorets Mental
Health Programme. Mødet havde orienterende karakter for at undersøge mulighederne for
et nærmere samarbejde mellem WHO centrene koordineret fra Europakontoret.
Aksel Bertelsen
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15. SUNDHEDSKOMITEENS PSYKIATRIUDVALG
Udvalgets hovedopgave har været arbejdet med bogen ‘Sammenhænge og brud i
psykiatrisk behandling’. Der foreligger nu et færdigt manuskript til hvilket der søges støtte til
publikation.
Bogen skrives af udvalgsmedlemmerne med få externe bidrag.
Herudover har udvalgets børne- og ungdomspsykiatriske medlemmer udarbejdet forslag til
høringssvar til brug for Lægeforeningen i forbindelse med høringsrunder om dels
Sundhedsstyrelsens Forslag til indretning af den børne- og ungdomspsykiatriske
organisation, dels Strategi til forebyggelse af spiseforstyrrelser. Udvalget har bidraget til
Sundhedskomiteens tema ‘Lægen som individuel sundhedsformidler’ et debatindlæg om
psykiatrisk sundhedsformidling.
Haakon Lærum har forladt udvalget i sommer, og Merete Nordentoft, Anne Lindhardt og
Anne-Rose Wang forlader udvalget ved årsskiftet 99/00. De takkes alle for deres store og
mangeårige indsats i udvalget.
Medlemmer
Thomas Middelboe (formand), Merete Nordentoft, Anne Lindhardt, Anne-Rose Wang,
Birgitte Vange, Haakon Lærum, Kristen Kistrup.
Thomas Middelboe

16.

SUNDHEDSSTYRELSENS RÅDGIVNINGSGRUPPE VEDRØRENDE

PSYKIATRI
Fra og med 1997 har formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab haft et sæde i
Sundhedsstyrelsens Rådgivningsgruppe vedr. psykiatri.
Der har siden sidste årsmøde været afholdt 3 møder og et 4. afholdes januar 2000.
Følgende emner er bl.a. diskuteret: ”Den fremtidige tilrettelæggelse af Børne- og
Ungdomspsykiatriatrisk virksomhed”, OCD-behandling, organisering af depressionsbehandling, kvalitetsudvikling og kvalitetsmarkører i psykiatrien, landspatientsregistret og
registrering af tvangsbehandlinger, distriktspsykiatri og sygehuspsykiatri, den nye
psykiatriaftale samt regeringens statusrapport om tilbuddene til sindslidende, ældre versus
nye neuroleptika, sengeudviklingen i sygehuspsykiatrien og overbelægning.
Udover psykiaterne (formand for DPS, Annette Gjerris, Ralf Hemmingsen, Kristen Kistrup,
Anne Lindhardt, Niels Reisby, Nini Smedegaard og Thorkil Sørensen) sidder
repræsentanter for Sundhedsstyrelsen og Sundhedsministeriet.
Bent Rosenbaum
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17. DANSK PSYKIATRISK SELSKABS LOVE
Vedtaget sommeren 1995

§1
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at
fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets
udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud og at
udbrede kendskabet til psykiatri.
§2
Stk. 1.
Som medlemmer kan optages læger.
Stk. 2.
Anmodninger om medlemsskab skal bekendtgøres i indkaldelserne til selskabets
møder. Ønsker et medlem af selskabet at protestere imod en læges anmodning om
optagelse, skal dette skriftligt meddeles bestyrelsen senest 14 dage efter
bekendtgørelsen. Herefter kræver optagelse af den pågældende, at 2/3 af de ved
næste møde tilstedeværende medlemmer stemmer herfor. Hvis der ikke indgives
protest imod en anmodning om optagelse, er bekendtgørelsen at betragte som
godkendelse af medlemskabet.
Stk. 3.
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer
fordrer, at 2/3 af de ved generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer
herfor, idet bestyrelsens forslag skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§3
Stk. 1.
Selskabet består af to sektioner, én for voksenpsykiatri og én for børne- og
ungdomspsykiatri. Man skal vælge, hvilken sektion man vil tilhøre.
Sektionsskifte kan finde sted. Oplysning om et medlems sektionsskifte gives i
indkaldelsen til et medlemsmøde.
Stk. 2.
Selskabets møder er fælles for de to sektioner.
§4
Medlemmer af selskabet, der samtidig er medlemmer af Foreningen af Yngre Læger,
udgør Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP). Denne fraktion kan opstille egne vedtægter,
der skal godkendes af selskabets bestyrelse. Fraktionen vælger sin egen ledelse, der
fastsætter kontingent for medlemsskab af fraktionen. Medlemmer af selskabet, der ikke
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ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette skriftligt til selskabets bestyrelse.
§5
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i faglige
interessegrupper under D.P.S. og derved bidrage til at give bredde til selskabets
aktiviteter. Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne.
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet.
Bestyrelsen udarbejder standardbestemmelser for interessegrupper.
§6
Stk. 1.
Selskabets bestyrelse består af 10 medlemmer, hvoraf én er formand.
Stk. 2.
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for to år ad gangen af begge
sektioner i forening. Formanden kan ikke umiddelbart genvælges.
Stk. 3.
De øvrige ni medlemmer vælges ligeledes for to år ad gangen.
Umiddelbart genvalg kan finde sted, dog er den maksimale sammenhængende
funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes ikke heri.

Stk. 4.
Af de ni bestyrelsesmedlemmer vælges seks af den voksenpsykiatriske sektion og
tre af den børne- og ungdomspsykiatriske sektion.
stk. 5.
Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert
medlem af den pågældende sektion.
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 mdrs. varsel, tid og sted for den ordinære
generalforsamlings afholdelse. Samtidig hermed indkalder bestyrelsen forslag fra
selskabets medlemmer til dagsordenspunkter for generalforsamling og opstilling af
kandidater til bestyrelsen, herunder formand for selskabet. Opstillingen kan dog
finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen. Bestyrelsen udsender
i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen en oversigt over foreslåede
medlemmer, herunder formand, og tilkendegiver i forbindelse hermed hvilke af de
opstillede kandidater den anbefaler.
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand
fra hver sektion samt sekretær og kasserer.
Stk. 6.
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med ny formand for
perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald hos øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges ved næste ordinære generalforsamling nyt bestyrelsesmedlem
for den pågældende sektion.
§7
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Stk. 1.
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes
ad hoc. Medlemmer af stående udvalg udpeges for en to-års periode. Der er
mulighed for genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende
funktionsperiode 6 år. I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 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.
Stk. 2.
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom.

§8
Stk. 1.
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned.
Indkaldelse til generalforsamling med angivelse af dagsorden udsendes mindst tre
uger i forvejen. Ekstraordinær generalforsamling skal med angivelse af dagsorden
indkaldes med mindst 3 og højest 8 ugers varsel, hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det.

Stk. 2.
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/formanden.
3) Beretning v/kassereren.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6) Valg af kollegial revisor.
7) Eventuelt.
Stk. 3.
Ordentligvis udsendes formandens skriftlige beretning forud for den ordinære
generalforsamling.
Stk. 4.
Kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse. Det årlige
kontingent fastsættes.
Stk. 5.
Medlemmer kan indtil 2 mdr. forud for generalforsamlingens afholdelse fremsende
forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen. Bestyrelsen skal inden
generalforsamlingen skriftligt meddele selskabets medlemmer emnet for disse
forslag.

57

Stk. 6.
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet med de i § 2 og
§ 9 nævnte undtagelser. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det
kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved
fuldmagt. Listeopstilling kan ikke finde sted.
§9
Beslutning om lovændringer og betydningsfulde udadgående skridt kræver drøftelse ved
en generalforsamling. Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i de her nævnte sager,
hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. I modsat fald skal forslagene
sendes til urafstemning. Generalforsamlingen kan efter almindelige afstemningsregler
afgøre, om et forslag skal betegnes som et betydningsfuldt udadgående skridt. Ved
urafstemninger skal bestyrelsen have givet medlemmerne skriftlig orientering om
spørgsmålet. Afgørelsen træffes ved simpel majoritet blandt de afgivne stemmer.

§ 10
Stk. 1.
Som tilforordnede eller lignende for offentlig myndighed (f.eks. specialistnævnet)
indstiller bestyrelsen efter opfordring fra den pågældende myndighed det
nødvendige antal medlemmer og suppleanter for den pågældende funktion.
Stk. 2.
De medlemmer og suppleanter, som bestyrelsen indstiller vælges efter følgende
regler.
Stk. 3
Forud for valgene indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater. Ethvert
medlem af den pågældende sektion kan opstille kandidater, der skriftligt har
erklæret sig villige til valg.
Stk. 4.
Stemmeret til respektive sektioners tilforordnede m.v. har alle medlemmer af den
pågældende sektion.
Stk. 5.
Valgbare er alle medlemmer i sektionen, der har speciallægeanerkendelse i det
pågældende speciale, og som er tilsluttet sektionen.
Valget sker ved urafstemning. Simpelt flertal er afgørende. Valget gælder for fire år,
med mindre der af myndighederne er fastlagt særlige regler herom. Et medlem og
en suppleant fra hver sektion afgår hvert andet år. Umiddelbart genvalg som
tilforordnet kan ikke finde sted.
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§ 11
Stk. 1.
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2.
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt
kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med maksimale sammenhængende funktionstid på 6 år.
Stk. 3.
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.
§ 12
Beslutning om selskabets ophævelse kræver en majoritet på mindst 4/5 af selskabets
medlemmer ved urafstemning efter behandling på en generalforsamling.
§ 13
I tilfælde af selskabets ophævelse tilfalder en eventuel kassebeholdning Psykiatrisk
Forskningsfond, subsidiært andet fond til fremme af psykiatrisk forskning.

Cirkulære med relation til ovenstående love.
1.

Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at
formanden som hovedregel vælges blandt personer, der har sæde i bestyrelsen.
Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsemner, men
blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mellem
bestyrelsespladser og formandspost kan sikres.

2.

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

3.

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

4.

I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør det
i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske
repræsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske
afdelinger. Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk
uddannede ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og
ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske
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videreuddannelsesudvalg.

2. Standardbestemmelser for interessegrupper i D.P.S. (jvf. DPS's love § 5).

Interessegrupperne kan, såfremt de ønsker det, organisere sig efter følgende retningslinier.
§ 1.

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

§ 2.

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

§ 3.

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

§ 4.

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

§ 5.

Grupperne afgør selv, hvorledes deres organisatoriske opbygning skal være.

60

18. FYP'S VEDTÆGTER
§1
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en fraktion af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS).
§2
Fraktionens formål er at fremme yngre børne- og voksenpsykiateres interesser inden for
DPS's formålsparagrafs rammer.
Dette opnås ved:
1)
at nedsætte arbejdsgrupper, som har til opgave at udforme oplæg til diskussionsmøder,
2)
at oprette og opretholde informationsvirksomhed, kombineret med indbyrdes
kommunikation,
3)
at opstille medlemmer af FYP ved valg til DPS's bestyrelse og holde denne
informeret om FYP's synspunkter.
§3
I FYP optages yngre psykiatere, der er medlemmer af DPS og F.a.y.L. Indmeldelse i FYP
sker automatisk ved indmeldelse i DPS. Udmeldelse følger automatisk udmeldelse af
F.a.y.L eller DPS. Yngre psykiatere i DPS, der ikke ønsker medlemskab af FYP, kan
udmelde sig i henhold til § 4 i DPS' love.
§4
Ordinær generalforsamling afholdes årligt i november måned. FYP's ledelse indkalder
skriftligt hertil med 3 ugers varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med følgende
punkter:
1.
Valg af dirigent.
2.
Beretning fra ledelse og arbejdsgrupper.
3.
Godkendelse af regnskab og fastlæggelse af kontingent.
4.
Valg af ledelse, medlemmer af arbejdsgrupper og revisorer og opstilling af
eventuelle FYP kandidater ved valg til DPS' bestyrelse.
5.
Eventuelt.
Kandidater til FYP's ledelse skal indkaldes af ledelsen inden 1. september, og opstilling
kan finde sted før eller på generalforsamlingen.
Et medlem kan ved skriftlig henvendelse til FYP's ledelse senest 1. oktober få en sag
optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen. Afgørelser på generalforsamlingen
træffes ved simpelt stemmeflertal, j. dog § 12 og § 13. Afstemningen skal være skriftlig,
hvis blot et medlem forlanger det.
§5
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af FYP's ledelse, hvis 3 medlemmer af
denne ønsker det. Hvis en tredjedel af medlemmerne skriftligt begærer dette over for
ledelsen, skal denne inden 14 dage skriftligt indkalde til ekstraordinær generalforsamling
med 14 dages varsel.
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§6
Kassereren fremlægger revideret regnskab, budget og kontingentforslag ved den ordinære
generalforsamling.
§7
Stk. 1.
På generalforsamlingen vælges ledelsesmedlemmer. Ledelsen skal fortrinsvis
sammensættes af både børne- og voksenpsykiatere, således at der bor ledelsesmedlemmer såvel øst som vest for Storebælt. Afstemningen er skriftlig og sker ved
udfyldelse af stemmeseddel med navne på medlemmer, som opstiller til valg.

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

