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Dansk Psykiatrisk Selskab
1. Formandens Beretning
1.1 DPS’ struktur
Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger
Under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af medlemmerne er sluttet
sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed er
generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalforsamlingen
vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan nedsætte en række
stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige arbejdsområde, nemlig
uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc
udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet.
Lovene giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige grupper
(interessegrupper). Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der er
godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love.
1.2 Medlemmer
Medlemstal pr. 1. januar 2012
Ordinære medlemmer:
Æresmedlemmer:
Korresponderende medlemmer:
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:
Udlandsarbejdede medlemmer:
I alt:
Antal medlemmer i
YL
FAS
Øvrige

Mænd
100
428
2

Kvinder
186
350
1

922
4
16
144
7
1095

I alt
286
778
3

Medlemmer afgået ved døden i år 2011
Henrik Nielsen
Bettina Søholm
Monique Elisabeth Noya
Jens Kvist
Jette Rask Nielsen
Æret være deres minde.
1.3 Medlemsmøder
Medlemsmøde nr. 617
Årsmøde 17-19. marts 2011 på Nyborg Strand.
Medlemsmøde nr. 618. 2.5.11, Rigshospitalet.”Psykiatri og klinisk neurofysiologi”.
Fællesmøde mellem Dansk Selskab for Neurofysiologi og DPS.
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1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2012
Jeanett Bauer (formand), valgt 2007/formand 2011
Thomas Middelboe (næstformand) valgt 2010, næstformand 2011
Sonja Rasmussen (sekretær) valgt 2010
Pia Glyngdal valgt 2010
Eva Berthou valgt 2011
Erik Roj, valgt 2011
Poul-Erik Carlsen, valgt 2011
Søren Østergaard Dinesen, suppleant, valgt 2010
Bodil Andersen, kasserer, valgt 2007
1.5 Bestyrelsens arbejde 2011
1.5.1 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøder d. 31.1, 28.2, 19.3. (konstituerende møde for ny
bestyrelse), 3.5., 30.5., 20.6., 21-22.8., 26.9., 31.10., og 28.11.
Mødet i august var et 2-dages internatmøde. Det er 3. gang bestyrelsen holder et
sommer-internatmøde. Hensigten er at få lejlighed til at tage emner op til mere grundig
drøftelse, og planlægge strategier og visioner for arbejdet i bestyrelsen, da de månedlige
bestyrelsesmøder i høj grad er optaget af faste opgaver. På internat-mødet i 2011
gennemgik bestyrelsen bl.a. udkastet til hvidbogen og diskuterede iværksættelse af
arbejde med nationale kliniske retningslinjer.
1.5.2 Årsmødet og generalforsamling 2011
Årsmødet blev afholdt d. 17.-19.3 2011 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. Der var 281
deltagere. Protokollat af generalforsamlingen d. 18.3.2011 er indsat efter formandens
beretning.
1.5.3 I-kurser
Det har nu i en længere periode været et problem, at der er lang ventetid på I-kurserne.
Enkelte I-læger når slet ikke at få kurset. Eftersom VUU har regnet på, at problemet ikke
løses alene ved, at I-kursus syd er fungerende igen, har bestyrelsen besluttet, at kurset
fra april 2012 alene er for kursister i psykiatri og ikke i børne- og ungdomspsykiatri. Det
er beklageligt, at denne fælles berøringsflade for de to specialer ikke kan bevares, men
det eneste alternativ, da kurserne er max belagte og kører med løbende optag, vil være at
oprette et yderligere kursus, hvilket vi ikke kan afse ressourcer til.
1.5.4 Det specialespecifikke forskningskursus
DPS´ specialespecifikke forskningstræningskursus har været afholdt én gang i 2011.
Kursuslederne er Birte Glenthøj, Henrik Lublin og Merete Nordentoft.
1.5.5 Politisk arbejde
Formand og næstformand har i løbet af forår/sommer haft individuelle møder med
psykiatriordførerne for alle politiske partier. Møderne har typisk været af ½-1 times
varighed og har givet mulighed for at præsentere politikerne for DPS´ synspunkter på
psykiatriske problemstillinger og vores ønsker for fremtiden. Der har ved møderne været
udleveret et hand-out, med de væsentligste udfordringer og ønsker. Det er planen, at
have opfølgende møder i det kommende år.
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1.5.6 Psykiatrisk ”Summer School”.
DPS har igen i år holdt psykiatrisk summerschool, for de midler vi er blevet tildelt af
Lundbeckfonden. Der var i år ? deltagere, der evaluerede summerschoolen vældig fint.
Ledere af DPS´ summerschool har igen i år været Anders Fink-Jensen og Marianne
Kastrup. Bestyrelsen har i slutningen af 2011 søgt Lundbeckfonden om ny bevilling til at
fortsætte summerschool´en, mhp fortsat at udnytte dette potentiale for rekruttering.
1.5.7 Rekruttering
Det er glædeligt, at det fortsat går fremad med rekrutteringen.
Opslåede og besatte H-forløb for 2011 ser således ud:

Øst
Syd
Nord
I alt

Dimensioneret

Opslået

Besat

23
10
17
50

23
11
16
50

23
11
7
41

Antal
ansøgere
33
16
12
51

1.5.8 Lægeforeningens psykiatriudvalg
DPS har igen i 2011 været meget engageret i arbejdet i Lægeforeningens psykiatriudvalg.
Lægeforeningen har i en periode valgt at gøre en særlig indsats for psykiatrien. I 2009
etablerede Lægeforeningen et psykiatriudvalg med det formål at udarbejde et politikpapir
med en vision for behandlingen af psykiatriske patienter (kommissorium kan findes på
dpsnet.dk). Udvalget har holdt 4 møder i 2011 og består januar 2012 af:
Niels Siebuhr (Lægeforeningen)
Poul-Erik Carlsen (DPBO)
Jeanett Bauer (DPS)
Poul Videbech
Jan Jørgensen (BUP)
Eva Christiansen (DPBO)
Jette Dam-Hansen (Lægeforeningen)
Marianne Rex Sørensen (Lægeforeningen)
Peter Konow (Lægeforeningen)
Lin Thi Thury Duong (YL)
Mogens Hüttel (FAS) (afgår, nyt medlem indkaldt)
Henrik Nordentoft (DSAM)
Katrine Rendtorff (YL)
1.5.9 Høringssvar
DPS har i 2011 givet høringssvar på:
Sundhedsstyrelsens dimensionering af lægeuddannelsen 2013-2017.
DSAM's kliniske vejledning "Funktionelle symptomer og lidelser"
Indenrigs- og sundhedsministeriet: Vejledning om kommunal rehabilitering
Region Hovedstadens hospitals- og psykiatriplan 2020
Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for lægemidler til behandling af depression og angst (se endvidere nedenfor)
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Sundhedsstyrelsen: Forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
Sundhedsstyrelsen: Styrket indsats for den ældre medicinske patient – fagligt oplæg til en
national handlingsplan
Regionernes telemedicin-strategi
Sundhedsstyrelsen: vejledning om registrering af tvangsforanstaltninger
Bestyrelsen takker Interessegruppe for psykosomatik og liasonpsykiatri samt
Interessegruppe for retspsykiatri for deres bidrag til flere høringssvar.
Høringssvarene kan findes på www.dpsnet.dk.
1.5.10 En af os kampagnen

Der er i efteråret 2011 igangsat en national afstigmatiseringskampagne, ”En af os”.
Kampagnen, der løber over fem år, skal skabe øget viden om og forståelse for mennesker
med psykiske sygdomme og bidrage til at reducere stigmatisering, fordomme og social
eksklusion på uddannelsesinstitutioner, på arbejdspladserne og i samfundet generelt.
Initiativet er et samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes
Landsforening, Socialministeriet, Det Sociale Netværk, PsykiatriFonden og TrygFonden.
Thomas Middelboe er DPS’ repræsentant i følgegruppen for projektet. Læs mere på
www.en-af-os.dk
1.5.11 Udpegninger fra DPS
Torsten Bjørn Jakobsen: DPS-repræsentant for det nyligt oprettede kompetencecenter for
ADHD i Region Syd
Gertrud Krarup: DPS-repræsentant i følgegruppen i satspuljeprojekt: ”integreret indsats
for sindslidende”.
Jens Nørbæk: DPS-repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe om håndtering af
comorbiditet i forbindelse med revision af pakkeforløb for kræft.
Pia Glyngdal: DPS-repræsentant ved ansættelsessamtaler i H-forløb (afløser Peter
W.Jepsen)
Poul-Erik Carlsen: DPS-repræsentant i Region Hovedstadens projekt om Collaborative
Care
Thomas Middelboe: DPS-repræsentant i satspulje-projektet: Den gode udskrivelse.
Pia Glyngdal og Eva Berthou: DPS-repræsentanter i Lægevidenskabelige Selskabers
akkrediteringsnævn.
Pia Glyngdal: DPS-repræsentant i Rådet for specialpsykologuddannelsen samt i Det
Rådgivende forum for regionernes kliniske kvalitetsudviklingsprogram.
Lars Martin Nielsen: DPS-repræsentant i Lægeforeningens udvalg om præhospital indsats.
Davor Music: DPS-repræsentant i Lægevidenskabelige Selskabers udvalg om telemedicin.
Randi Luggin og Poul Videbech: DPS-repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe
om krav ved henvisning til psykolog for depression
Søren Dinesen Østergaard og Erik Roj: DPS-repræsentanter ved vurdering af ansøgninger
til satspuljemidler til projekter om for tidlig død ved psykisk sygdom.
Poul Videbech og Randi Luggin: DPS-repræsentanter i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe
om henvisningskriterier til psykolog ved depression.
Jeanett Bauer: DPS-repræsentant i Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe til udarbejdelse af
nationale retningslinjer for sundhedsvæsnets møde med pårørende.
Ulla Almegård, Runa Sturlason, Kim Balsløv og Lykke Pedersen: DPS-repræsentanter i
følgegruppen vedr. oppegående fiksering.
Lykke Pedersen og Inger Brødsgaard: DPS-repræsentanter i følgegruppen vedr. tvungen
opfølgning efter udskrivelse.
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1.5.12 Medicintilskudsnævnets indstilling til tilskudsstatus for
lægemidler til behandlingen af depression og angst
I forbindelse med, at medicintilskudsnævnet påbegyndte sin revision af tilskudsregler til
præparater mod angst og depression, har DPS i lighed med en række andre aktører,
blandt andet depressionsforeningen, rettet skriftlig henvendelse til nævnet for at gøre
opmærksom på de risici alt for snævre tilskudsregler ville indebære. Revisionen er
heldigvis ikke blevet så omfattende som frygtet.
1.5.13 Hjemmesiden
I februar 2011 gik vores hjemmeside ned pga. et omfattende servernedbrud hos
internetudbyderen. Det viste sig desværre, at vi ikke havde en læsbar backup. Samtidig
blev vi klar over, at platformen bag dpsnet.dk havde alvorlige skavanker og mangler.
Dermed stod det hurtigt klart, at det ville være særdeles ressourcekrævende at få den
gamle hjemmeside i drift igen. Selv om det lykkedes, ville resultatet teknisk set langt fra
være optimalt. Vi valgte derfor at tage imod internetudbyderens tilbud om at etablere en
ny platform for et beskedent beløb – som en kompensation for nedbruddet. Samtidig
etablerede vi et midlertidigt site, der kunne afhjælpe de værste gener for medlemmerne.
I bestyrelsen skal vi meget beklage nedbruddet, der også blev af længere varighed end
først forudset. Den nye hjemmeside kom således først for alvor på plads i løbet af
sommeren. Nedbruddet har dermed været en lærerig proces, som har betydet, at vi har
strammet op på en række procedurer, der tilsammen skal sikre, at vi undgår en
tilsvarende situation igen.
I årets løb har der været arbejdet på at gøre hjemmesiden mere aktiv og relevant. Blandt
andet har vi forsøgt at lægge relevante nyheder ind kontinuert, forskningsudvalget har
hver måned tilføjet ”månedens artikel”, en række oplysninger om speciallægeuddannelsen
og psykoterapi er blevet opdateret og bestyrelsen har etableret ”bestyrelsens blog”, hvor
det på dpsnet.dk er muligt løbende at holde sig orienteret om, hvad der arbejdes med på
bestyrelsesmøderne.
I december havde hjemmesiden 1791 unikke besøgende (stigende fra 845 i september)
og i alt 4084 besøg på 13.405 sider. Nogle af de mest besøgte områder var: Hvidbogen
(185), ECT-vejledningen (180), kalenderen (178), Årsmødet (177), Hvem er vi (160) og
Arytmirapporten (143).
1.5.14 Informationsstrategi
Bestyrelsen har i 2011 satset på en mere intensiv informationsstrategi i forhold til
medlemmerne. Udover bestyrelsens blog på dpsnet.dk (nævnt ovenfor), er de tidligere
medlemsbreve pr. post udfaset i årets løb og erstattet med elektroniske medlemsbrev.
Det medfører dels en besparelse på porto, dels en mulighed for hyppigere medlemsbreve.
Eksternt har vi genoplivet det elektroniske nyhedsbrev til interessenter,
samarbejdspartnere, politikere og journalister, der ønsker at følge selskabets arbejde – og
givet det en ansigtsløftning. Nyhedsbrevet redigeres af journalist Birgitte Ehrhardt og er
blevet godt modtaget. I december 2011 havde vi 935 abonnenter.
1.5.15 Presse
Psykiatrien har stor bevågenhed i medierne. Desværre er det langtfra altid os selv, der
sætter dagsordenen for denne debat. Ultimo 2010 ansatte DPS derfor en journalist, der
skulle sikre en mere proaktiv tilgang til pressen, og dermed et mere nuanceret billede i
medierne af psykiatrien og psykisk sygdom.
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I forbindelse med formandsskiftet udsendte vi en pressemeddelelse, der satte fokus på de
væsentligste udfordringer for dansk psykiatri netop nu – underbygget med nye tal, der
viste, at der var belæg for vore udsagn. Pressemeddelelsen blev bragt i mere end tyve
medier landet over og gav synlighed. Interviews, debatindlæg mm kan ses på
hjemmesiden.
Vi har i 2011 fået etableret et godt samspil med en række journalister, der kender vore
synspunkter og de rammebetingelser, nøgletal og udfordringer, som danske psykiatere
arbejder under. Det mener vi har skabt større lydhørhed for vore synspunkter i pressen.
Vi har i 2011 skrevet debatindlæg om centrale spørgsmål til Dagens Medicin, Ugeskrift for
læger, dagspressen og internetportalen Altinget, der især læses af embedsmænd i
ministerier og styrelser samt politikerne på Christiansborg.
Vi blev i efteråret inviteret med i Altingets debatpanel om Social & Forebyggelse.
Invitationen er et godt udstillingsvindue, fordi den betyder, at vi skal skrive tre
debatindlæg om særlige emner, som vi gerne vil gøre politikerne opmærksom på, heraf to
indlæg i 2012.
1.5.16 Nordic Commitee
I 2011 har der været holdt to møder i Nordic Committee, i marts i Tallin (idet Estland er
optaget som medlem i Nordic Committee) og i november i Stockholm. Desuden blev der
afholdt et kort møde i forbindelse med WPA-mødet i Buenos Aires i september, hvor
Nordic Committee havde et symposium: ”National manifestos for psychiatry in northern
Europe”.
De norske medlemmer er i gang med at planlægge den nordiske kongres i Tromsø i juni
2012. Nordic Committee har besluttet at etablere en række legater, som skal gøre det
muligt for yngre nordiske psykiatere, at deltage i kongressen.
Nordic Committee har arbejdet videre med at få etableret en elektronisk udgave af nordic
journal, der vil være tilgængelig via dpsnet.dk fra næste år. Medlemmerne vil få besked
om login, der giver adgang til tidsskriftet. Overgangen til elektronisk tidsskrift vil medføre
en stor besparelse. Nordic Committee forsøger i løbet af 2012 at etablere et ekstra
tidsskrift ”Nordic Light Edition”, der er planlagt til at udkomme et par gange årligt, med
artikler om psykiatrien i de forskellige nordiske/baltiske lande samt omtale af de vigtigste
artikler i Nordic Journal. I første omgang skal dette tidsskrift køre som et forsøg for at
afgøre, om der er interesse for det.
1.5.17 Internationalt i øvrigt
Den tyske psykiaterforening DGPPN havde inviteret de europæiske psykiatriske selskaber
til at deltage i deres årsmøde og til at arrangere et symposium. Fire af bestyrelsens
medlemmer deltog i mødet, og arrangerede et symposium om kommunikation – teoretisk
og i forskellige kliniske settings.
Derudover har DPS sammen med de øvrige nordiske selskaber været inviteret til møde
med Royal College of Psychiatry i London i februar. Det engelske selskab forsøger bl.a. via
EPA samarbejdet at knytte de europæiske selskaber tættere sammen, og brugte mødet til
at få indtryk af aktiviteterne i de nordiske selskaber samt til at informere om det meget
omfattende arbejde, der foregår i det store engelske selskab. Ved den lejlighed tilbød
Royal College, at de nordiske lande til en meget fordelagtig pris, kunne købe deres
medlemmer adgang til CPD-online, et netbaseret efteruddannelsesprogram, der er meget
brugt i UK, hvor efteruddannelse er obligatorisk. Bestyrelsen har haft lejlighed til at prøve

ÅRSBERETNING 2011
9
programmet af gratis og mener, at det kan være et godt efteruddannelsestilbud for
medlemmerne.
I juni samt i november har bestyrelsen været repræsenteret ved møder i European
Psychiatric Association (EPA), der har været afholdt mhp at planlægge en strukturændring
i EPA. Aktuelt sker indmeldelse individuelt, men ønsket er, at der fremover også kan ske
indmeldelse som selskab. DPS´ bestyrelse støtter, at vi vælger denne løsning.
I september var DPS repræsenteret ved WPA´s generalforsamling i Buenos Aires, hvor
Dinesh Bhugra blev valgt som ny WPA-formand fra 2014.
1.5.18 Psykiatrifonden
DPS har en fast plads i Psykiatrifondens bestyrelse og er repræsenteret ved deres møder.
DPS samarbejdede i efteråret med Psykiatrifonden om Psykiatridagene.
1.6 Andre aktiviteter i Selskabet
1.6.1 Hvidbog
Bestyrelsen nedsatte i slutningen af 2010 en arbejdsgruppe, der skulle revidere selskabets
hvidbog fra 2004. Udvalget har arbejdet med revisionen fra november 2010 til oktober
2011, hvor den reviderede hvidbog har været i medlemshøring. Hvidbogen er færdiggjort
efter høringssvar og udsendt til alle medlemmer og en række samarbejdspartnere som
pdf-fil i december 2011. Bogen bliver trykt i starten af 2012 og vil efterfølgende blive
udsendt til alle medlemmer. Bogen er også tilgængelig på dpsnet.dk.
Arbejdsgruppens medlemmer:
Poul Videbech
Dorte Sestoft
Annette Lolk
Sonja Rasmussen
Poul-Erik Carlsen
Claus Fischer
Jeanett Bauer
1.6.2 Tænketanken, Dagens Medicin
DPS har i august samarbejdet med Psykiatrifonden og Dagens Medicin om etablering af en
”Tænketank”, hvor en lang række forskellige aktører var inviteret til at deltage i
beskrivelsen af de vigtigste barrierer for forbedring af psykiatrisk behandling. En mindre
gruppe er aktuelt i gang med at samle evidens for de udpegede barrierer, og i foråret
2012 er planlagt en ”løsningskonference” med deltagelse af politikere. Tænketanksprojektet er beskrevet på dpsnet.dk.
1.6.3 Nationale guidelines
Ved det årlige internat-bestyrelsesmøde i august, diskuterede bestyrelsen blandt andet
nationale guidelines. Vi havde inviteret en gynækolog til at holde oplæg for os og fortælle
om, hvordan man i det gynækologiske/obstetriske speciale i sin tid fik igangsat et stort
arbejde med at få udarbejdet kliniske retningslinjer. Der har været enighed om, at det
ikke er de meget tidskrævende referenceprogrammer, der skal satses på, men derimod
praktisk anvendelige kliniske retningslinjer. Der er aktuelt ikke hverken økonomiske
midler eller sekretariatsbistand at få i f.eks. Sundhedsstyrelsen, men bestyrelsen har
besluttet at igangsætte arbejdet alligevel, og håbe på, at der efterhånden vil blive
mulighed for støtte. Som det første område har bestyrelsen valgt udredning og behandling
af ADHD hos voksne og har udpeget Torsten Bjørn Jakobsen som formand for et udvalg,
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der skal udarbejde retningslinjerne. Udvalgsposterne har været slået op på dpsnet.dk og
følgende er udpeget til at deltage:
Flemming Tived
Henrik Nørbak (sekretærfunktion)
Marianne Geoffroy
Martin Balslev Jørgensen
Mogens Brødsgaard
Pia Bohn Christiansen
Søren Dalsgaard
Thomas Toft
Torben Arngrim
Torsten Warrer
1.6.4 Andre møder i 2011
Bestyrelsen har i årets løbet deltaget i:
OECD-møde i København (vedr. psykiatrisk sygdom og overførselsindkomst)
Lægedage sjælland
Møde med Kommunernes Landsforening
Møde med Lægemiddelstyrelsen
Møde med Danske Regioner mhp kommentarer til Regionernes rapport: Kvalitet i
psykiatrien.
1.6.5 Forfattere og referenter for Medicin.dk udpeget af DPS
Forfattere:
Anders Fink-Jensen (Skizofreni)
Peter Vestergaard (Lithiumsalte)
Raben Rosenberg (Angst)
Poul Jennum (Søvnløshed og narcolepsi)
Poul Videbeck (Depression)
Niels Bilenberg (ADHD)
Referenter
Anders Fink-Jensen (Misbrug)
Elisabeth Tehrani (Litiumsalte)
Henrik Lublin (Antipsykotika)
Peder Christensen (Demens)
Peter W. Jepsen (Angst, søvnløshed)
Poul Erik Buchholtz Hansen (Depression)
Torben Arngrim (ADHD, narcolepsi)
Jeanett Bauer
Formand

1.6.6 TAK!
Tak til de rigtig mange medlemmer, der gør en stor og betydningsfuld indsats for
selskabet - til gavn for psykiatrien. En indsats der ydes både i vores egne udvalg og
interessegrupper og via repræsentation af selskabet i råd og udvalg i Sundhedsstyrelsen,
Regioner m.m.
I år en særlig tak til hvidbogsudvalget for et meget omfattende og tidskrævende arbejde
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med flot resultat.
Også en særlig tak til de uopslidelige bestyrelsesmedlemmer, der er på mailen 24/7/365.
Som ihærdigt forholder sig til alt mellem himmel og jord - og alligevel finder energi til selv
at fostre nye ideer.

2. Årsmøde 2011
2.1. Protokollat fra ordinær generalforsamling
Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 18.03.2011 på Nyborg
Strand.
1. Valg af dirigent
Formanden bød velkommen og foreslog som dirigent Peter Kramp, som blev valgt med
akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt.
Dagsordenen blev godkendt, det fremsendte forslag om overførelse til DPS 100 års
jubilæumsfond behandles under pkt.7: Fremlæggelse af budget og fastsættelse af
kontingent.
2. Formandens beretning
Formanden fremdrog de vigtigste punkter fra den skriftlige beretning.
Forskningstræningskursus har været afholdt en gang i løbet af året.
Summer School i København og Århus afholdes fortsat med succes, input til indhold
modtages gerne.
Der er sammen med Dansk Kardiologisk Selskab udarbejdet national vejledning om
arytmiproblemer ved behandling med psykofarmaka.
Der har været afholdt møde med § 71-udvalget, og der vil fremover blive afholdt
”kaffemøder” med de politiske partiers psykiatriordførere.
Hjemmesiden er gået ned pga. problemer med serveren. Det påregnes, at hjemmesiden
snart er oppe igen, der arbejdes på at få erstatning fra udbyderen.
DPS har ansat en kommunikationsmedarbejder med henblik på øget kontakt til pressen.
Arbejdet med revision af Hvidbogen er påbegyndt. Der er desuden nedsat et udvalg under
Lægeforeningen, som skal kortlægge psykiatriens aktivitet.
Indsatsområder for selskabet: Fastholde psykiatri som et lægefagligt speciale og fastsætte
arbejdet med en national psykiatriplan. I den forbindelse er det vigtigt, medlemmerne er
enige om planen.
Anbefaler at formanden sidder i mere end 2 år, da det tager lang tid at få etableret
kontakter og få overblik over opgaverne.
Formanden takker for de år han har siddet i bestyrelsen.
Debat af formandens beretning.
Det foreslås, at der afholdes årsmøde for de Ph.d studerende onsdag – torsdag i
forbindelse med næste årsmøde.
Flere medlemmer gav udtryk for, at det er vigtigt med kontakt til politikerne med
uformelle møder.
I forhold til pressen kom et medlem med en opfordring til at skabe en
kommunikationsstrategi mhp., at være mere udfarende. Et andet medlem gjorde
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opmærksom på, at det er vigtigt, presseemner følges op, og endelig mente et medlem, at
journalisten skal bruges mere specifik, hun skal være i kontakt med specialisterne inden
for de enkelte områder. Et medlem påpegede, at psykologer har udpeget specialister, som
kan kontaktes ved spørgsmål indenfor deres område.
Formanden svarede, at han ved spørgsmål kontakter specialister på specifikke områder,
og at der arbejdes på at skabe koordinering med DPBO omkring kontakten til pressen.
Dirigenten påpegede, at i forhold til pressen er det vigtigt, at der fra selskabets
medlemmer ”tales med en tunge”. Der er i salen enighed om, at psykiatri er et lægeligt
speciale. Flere medlemmer påpegede, at psykiatri er komplekst, og det derfor kan være
svært at skabe enighed.
Formanden forslår, at der fra selskabet sættes fokus på 2 emner: specialiseringsgrad og
sengepladser, men før man offentligt sætter fokus på disse områder, bør selskabet
formulere sig, så vi udadtil fremstår som enige. Et medlem mente, at spørgsmålet om
senge var uegnet som emne, da ingen kan angive det optimale antal. Et andet medlem
påpegede, at man kan se på konsekvenserne af for få senge. Formanden oplyste, at SIND
ser nedlæggelsen af intensive sengepladser, som et af de store problemer i psykiatrien.
Et medlem foreslår, at årsmøderne flyttes fra Nyborg og i stedet afholdes på skift i de
store byer i landet, et andet medlem mente, at årsmøderne fortsat skal afholdes i Nyborg,
da det er midt i landet.
Formandens beretning blev godkendt.
3. Æresmedlem
Bestyrelsen indstiller overlæge Jes Gerlach til æresmedlem af selskabet. Professor Raben
Rosenberg og flere medlemmer har foreslået Jes Gerlach. Motivering for indstillingen
skrevet af professor Raben Rosenberg læses for generalforsamlingen, som godkender
indstillingen.
Jes Gerlach takker og vil holde en festforelæsning ved næste årsmøde. Han takker
samtidig for alle bidragene til Psykiatrifonden.
4. Orientering fra FYP.
FYP´s årsberetning læses op af formand for FYP, Katinka Moltke.
Årsberetningen ligger på hjemmesiden.
5. Fremlæggelse af regnskab
Bodil Andersen fremlægger regnskabet fra såvel Årsmødet som Selskabet.
Rejsefonden er snart opbrugt.
Bodil Andersen forespørger generalforsamlingen, om selskabet skal fordele formuen i 2
banker aht. at bankgarantien kun dækker 750.000 kr. Et medlem oplyser, at Lægernes
Pensionskasse ikke har nogen garanti.
Det blev konkluderet, at selskabet fortsat skal have formuen samlet i Lægernes
Pensionskasse.
Kollegial revisor Steffen Høy Pedersen kommenterede, at regnskabet viser god balance.
Regnskabet godkendes.
6. Valg til bestyrelse
Jeanett Bauer stillede op til formandsposten og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.
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Følgende stillede op til bestyrelsen: Bodil Andersen, Eva Bertou, Poul Erik Carlsen, Erik Roj
Larsen og Søren Dinesen Østergaard, som gerne ville fortsætte som suppleant. Der var
således ikke kampvalg.
Jeanett Bauer takkede Anders Fink- Jensen for årene som formand og medlem af
bestyrelsen og takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Marianne Kastrup og Jimmi
Nielsen.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at medlemmer, som arbejder i udlandet, skal betale samme
kontingent som pensionister og at kontingentet forbliver uændret for andre.
Udgiften til Nordisk Psykiatrisk Tidsskrift stiger pga. øget portoudgifter. Det drøftes, om
tidsskriftet kan udkomme som elektronisk udgave.
Beløbet til frikøb af formand er forhøjet, da det har været diskuteret, om formanden skal
frikøbes 2 dage om ugen.
Webmasterudgiften stiger pga. øget tidsforbrug.
Der påregnes et underskud på 200.000 kr.
Budgettet godkendes.
Bestyrelsen har fremsendt forslag: 5 % af selskabets og årsmødets eventuelle overskud
fremover overføres til DPS´s 100 års jubilæumsfond.
Forslaget godkendes
Et medlem foreslår, at der på lignende måde afsættes penge til rejsefonden. Dette forslag
kan rejses til næste generalforsamling.
8. Valg af kollegial revisor
Steffen Høy Pedersen blev genvalgt
9. Eventuelt
Peter Kramp spørger, hvorfor DPS ikke var med da Ugeskriftet bragte highlights fra de
enkelte videnskabelige selskaber. Anders Fink-Jensen oplyste, at DPS ikke var blevet
spurgt. Et medlem, som er videnskabelig redaktør på UFL oplyste, at der er 120
videnskabelige selskaber og der kun er plads til 30 highlights i Ugeskriftet.
Et medlem opfordrede til, at alle gør en indsats for at udbrede psykiatrien i Ugeskrift for
Læger.

Peter Kramp

Jeanett Bauer

Dirigent

Formand
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2.2 Program for Årsmødet 2011

Program for årsmødet 2011
17. marts 2011

Professor Robin M. Murray, London
“Is the epidemiology of schizophrenia explicable in terms of the pathology of neurodevelopment
and dopamine”
Oplæg fra Marianne Jespersen, Sundhedsstyrelsen, Anders Fink-Jensen, Søren Bredkjær og
Thorkil Sørensen
Specialeplanen for psykiatri – hvordan får vi den til at fungere?
Symposium 1

Symposium 2

Symposium 3

Symposium 4

Hvorfor bør danske
psykiatere beskæftige sig
med etik?

Den glemte diagnose:
140 år med hebefreni

Personlighedsforstyrrelser

Datamining, EPJ og
sygdomsregistre: Ny
videnskab afdækker
skjult mening

18.marts 2011

Symposium 5

Symposium 6

Symposium 7

Symposium 8

Knud Pontoppidan
foredrags-konkurrence

De nye psykoterapier;
nye behandlingsprincipper eller gammel vin
på nye flasker?

Behandlingsresistent
unipolar depression:
udredning og behandling

Psykiatriloven anno 2010
– de første erfaringer

(DPS bestyrelse)
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19. marts 2011

Kl. 9.00 – 12.00

Professor Graham Thornicroft, London
Steps, obstracles and mistakes to avoid the implementation of community mental health care
Dorte Sestoft
Psychiatric Patients at Risk. Victimisation and Chriminalisation of Danish Psychiatric Patients
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3. Udvalg under DPS

Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres løbende.
3.1 Uddannelsesudvalgene
3.1.1 I-kursusudvalgene
I-kursus Syd
Vi startede op i Region Syddanmark med I-kursus i 2011. Første kursusdag var den 19.
april. Vi har tilmeldt ca. 40 kursister fra hele landet. Det høje antal kursister er valgt mhp
at afhjælpe den velkendte pukkel i antal af I-kursus pladser. Vi har gjort brug af
undervisere fra Region Syddanmark.
Henriette Bruun
I-kusus Vest
Der er ændringer vedr. hvem der nu er I-kursusleder og tilhørende kontaktoplysninger:
Kursusleder: Børne- og Ungdomspsykiater Charlotte Rask; afdelingslæge på
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Barthsgade 5, 1., Aarhus
Sygehus, Aarhus Universitetshospital,
e-mail: charrask@rm.dk
Kursusleder: Voksenpsykiater Tove Mathiesen, Lokalpsykiatri Djursland, Region Randers,
Hovedgaden 61-63, DK-8410 Rønde, e-mail: Tove.Mathiesen@ps.rm.dk
Ester Friis Knudsen, Koncern HR, Center for Kompetenceudvikling, Region Midtjylland,
Skovagervej 2 (Indgang 67), DK-8240 Risskov er ny kursus-sekretær (og det skal
understreges det er hende som skal modtage kursusansøgningen!)- hun har e-mail:
ester.friis.knudsen@stab.rm.dk
Introduktionskursus i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri
- vest for Storebælt 2011-2012
Der undervises over 13 kursusdage i faget psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri svarende
til Dansk Psykiatrisk Selskabs retningslinjer.
Der undervises i psykopatologi/diagnostisk klassifikation, akut psykiatri, skizofreni,
affektive sindslidelser, gennemgribende udviklingsforstyrrelser,
opmærksomhedsforstyrrelser, Tourettes Syndrom, spiseforstyrrelser, spædbarnspsykiatri,
subakut vurdering af ungdomspsykiatriske patienter, medikamentel behandling af unge,
dynamisk personlighedsforståelse, misbrug, tilpasnings- og belastningsreaktioner, rating
skalaer og diagnostiske interviews, transkulturel psykiatri, retspsykiatri, ECT og
medikamentel behandling af psykiatriske tilstande, kognitiv psykoterapi, psykodynamisk
psykoterapi, gerontopsykiatri, angsttilstande, somatoforme tilstande og frihedsberøvelse
og tvang i psykiatrien.
Kurset dækker følgende kompetencer:
1A: Anvendelse af diagnostiske systemer og redegørelse for opbygningen af ICD-10
10A: Angivelse af de basale teorier for psykoterapi
13A: Udføre misbrugsbehandling og redegøre for tilbud om misbrugsbehandling
18A: Redegøre for psykiatriloven
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Kursets målgruppe er yngre læger i introduktionsuddannelse i specialerne psykiatri og
børne-/ungdomspsykiatri. Kursusansvarlig er børne- og ungdomspsykiater
Charlotte Ulrikka Rask og voksenpsykiater Tove Mathiesen, begge ansat ved Aarhus
Universitetshospital.
Charlotte Rask
I-kursus Øst
Da kurset startede i januar havde vi 29 indskrevne kursister. Af disse var 17 optaget
løbende på kurset i 2010, og heraf er 9 ophørt uden at have fuldført I-kurset. I alt 8 af de
29, der var indskrevet på I-kurset i januar, har fuldført kurset. I 2011 er yderligere 28
kursister optaget løbende, og deltagerantallet er løbende blevet øget til 41 kursister. Alle
kursister på nær 4 har ved kursusstart haft 2-6 mdr.s anciennitet i I-stilling. De
resterende 4 havde 9-12 mdr.s anciennitet. 15 blev viderehenvist til og optaget på Ikursus Syd, og opnåede for størstedelens vedkommende en anciennitet på 1-3 mdr. inden
optagelse, tre nåede dog op på 4-6 mdr.s anciennitet.
I 2011 har vi haft et stort fravær på I-kurset. Der har således alle kursusdage været et
fravær på 8-11 ud af 29-41 tilmeldte kursister, i et enkelt tilfælde har der været hele 15
fraværende. Desværre er der i en del tilfælde ikke blevet givet meddelelse til
kursusledelsen ved ophør uden kursusafslutning, og der har derfor været en del ledige
pladser på I-kurset, som ikke har kunnet udnyttes.
I årets løb har kursisterne været fordelt mellem specialerne Psykiatri og Børne- og
Ungdomspsykiatri i forholdet 4:1 gående mod 3:1 slutningen af kursusåret. Andelen af
mænd blandt kursisterne har også været svingende over året, men har været lidt mindre
end de foregående to år, idet mænd har udgjort mellem 20-30 % af kursisterne mod 33
% sidste år. Den tidligere tendens til faldende alder og kandidatalder er nu stagneret med
en let stigning i forhold til sidste år. Således var kursisternes gennemsnitsalder 36,9 år
med en spredning på 29-56 år, og hvor 66,7 % var mellem 30 og 37 år. Den
gennemsnitlige kandidatalder var på 6,9 år, og hvor 76,9 % havde været kandidat i 2-7
år, da de startede I-kursus.
Som følge af en harmonisering af I-kurserne er antallet af kursusdage på I-kursus Øst nu
gået fra 14 til 13 kursusdage. Disse har været fordelt med 2 dage i månederne januar,
februar, marts og april, 1 dag i maj og 2 dage i august og september.
Der har været undervist i følgende emner:
 Psykoterapiuddannelsen
 Forskning
 Speciallægeuddannelsen i Psykiatri og B&U
 FYP
 Akut psykiatri
 Almen psykopatologi
 Udviklingspsykologi og psykopatologi
 Skizofreni
 Affektive lidelser
 Angsttilstande
 Personlighedsforstyrrelser
 OCD
 Spiseforstyrrelser
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ADHD og autismespektrumforstyrrelser
Psykotiske tilstande hos børn og unge
Ungdomspsykiatri
Ældrepsykiatri
Psykofarmakologi i psykiatrien
Psykofarmakologi i B&U
ECT
Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi
Kognitiv adfærdsterapi
Systemisk terapi
Åben dialog
Kriseintervention/kriseterapi
Alkoholmisbrug
Misbrug af andre psykoaktive stoffer
Transkulturel psykiatri
Distriktspsykiatri
Psykiatri i privat praksis
Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien
Retspsykiatri

Introduktionskurset har selvstændig økonomi, som alene beror på indbetalte
kursusafgifter. Kursusafgiften er fastholdt på kr. 6000,- som betales af kursistens
arbejdsplads. Ud fra Videreuddannelsesudvalgets anbefalinger er der påbegyndt en
harmonisering af honorar til kursusledelsen og undervisere i henhold til Lægeforeningens
takster.
Også i år har vi haft mange ansøgere, som har måttet vente på at få plads på et I-kursus.
Selv om vi har øget antallet af kursister, og vi nu har tre fungerende I-kurser, har vi ikke
kunnet opsluge hele den pukkel af ansøgere til I-kurserne, der var blevet opbygget efter
to år, hvor der kun har været to I-kurser. Vi optager derfor også i 2012 ekstra mange
ansøgere, og planlægger med et deltagerantal på 40 kursister.
Det lykkedes ikke i 2011 at få en afløser for vores tidligere kursussekretær Marianne
Heitmann, og jeg har derfor i 2011 varetaget både posten som kursusleder og som
kursussekretær. Dette har ført til et til tider svingende serviceniveau, da jeg ikke altid har
kunnet følge med opgaverne. Det ser nu ud til, at vi fra medio februar vil have en ny
kursussekretær.
Lene Kistrup Henriksen
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget
Medlemmer:
Gertrud Krarup, formand , Indtrådt 2005
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004
Pia Glyngdal, sekretær, indtrådt 2008
Ulla Bartels, indtrådt 2008
Mia Greisen Søndergaard, indtrådt 2008
Olec Trosky, indtrådt 2011
Sally Timm, indtrådt 2011
Karin Thomsen, indtrådt 2011
Camilla Goetche, - repræsentant for FYP er indtrådt 2011
Jens Ivar Larsen er i 2011 udtrådt af udvalget.
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I 2011 har udvalget holdt fire interne møder. Dertil har der været afholdt møder med Ikursuslederne, delkursuslederne, de uddannelsesansvarlige overlæger og inspektorer. Der
er i 2011 ikke fundet anledning til at holde møde med det regionale råd. Udvalget v. Der
har været deltagelse i to uafhængige temadage, arrangeret af Sundhedsstyrelsen. Begge
dage var temaet pædagogiske metoder. Pia Glyngdal har løbende stået for godkendelse af
grunduddannelsen i psykoterapi.
Da udvalget (og hovedkursusleder) ved flere tilfælde har været involveret i at vurdere
hvor omfangsrige krav, der kan stilles til kursistopgaven, har udvalget udfærdiget en
vejledning for udfærdigelse af kursistopgaven.
dpsnet.dk/speciallaegeuddannelsen/kurser/specialespecifikke-kurser/. Den har været i
høring hos delkursuslederne, der – også da den forelå i sin endelige form – har taget godt
imod den.
Kursisternes evalueringer er blevet meget mere positive end for blot få år siden.
Undervisningsindholdet findes relevant og uden gentagelser, og almindeligvis præsenteres
stoffet pædagogisk. Således må det vurderes, at de justeringer, der de sidste år har været
foretaget af kursernes faglige indhold, har været hensigtsmæssige.
Man har dertil moderniseret formularen til godkendelse af psykoterapi, så den lever op til
de aktuelle krav.
Som anført andet steds i denne årsberetning er der begyndt at komme større søgning på
hoveduddannelsesstillingerne – især i Øst. Imidlertid er der stadig – i nord – ubesatte
uddannelsesstillinger – samt speciallægestillinger. Ved mødet med de
uddannelsesansvarlige overlæger bemærkedes, at man alle steder – på trods af
ressourcemangel, forsøgte at bevare fokus på uddannelse. Fra alle regioner blev oplyst, at
man op til akkrediteringen havde måtte nedprioritere uddannelse.
Efter, at det i nogle år har været vanskeligt at rekrutere nye medlemmer til udvalget, er
det i 2011 lykkedes at rekruttere fire nye medlemmer. De nye kræfter, der vil kunne være
med i det store arbejde med revision af målbeskrivelsen i 2012, bydes velkommen.
Der er stadig mangel på inspektorer i vores speciale, men heldigvis har der de seneste år
været yngre læger under uddannelse, der har meldt sig som juniorinspektorer.
Pia Glyngdal
Formand pr. 1.1.12
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget
Medlemmer:
Søren Dalsgaard (fra BUP-DK), indtrådt 2007
Dorrit Obel (fra BUP-DK), indtrådt 2007
Mette Brandt-Christensen (formand), indtrådt 2009
Inger Brødsgaard , indtrådt 2010
Ea Bøhm Jepsen, indtrådt 2010
Annette Lolk, indtrådt ultimo 2010
Eva Berthou (DPS bestyrelsesrepræsentant), indtrådt 2011
Marianne Kastrup, indtrådt august 2011
Gitte Hausmann, som har været medlem siden 2004, er udtrådt i 2011. Hun takkes for en
meget stor indsats.
Udvalgets aktiviteter:
Efteruddannelsesudvalget har brugt 2011 på at konsolidere sig efter meget stor
udskiftning blandt medlemmerne; et hovedtema har været drøftelser af form og indhold
for kommende efteruddannelsesaktiviteter. Især alternative muligheder til internat-kurser
er i fokus for de fremtidige aktiviteter: et-dages-kurser, halv-dags-kurser, regionalt
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placerede kurser m.m. Udvikling af øget samarbejde med selskabernes øvrige udvalg
indenfor kursusaktiviteter er ligeledes et indsatsområde.
Udvalget vil i 2012 gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt medlemmer af DPS
og BUP-DK om ønsker for fremtidige efteruddannelsesaktiviteter.
Der stiles efter, at flertallet af de afholdte efteruddannelsesaktiviteter er uden ekstern
sponsorstøtte, samtidig med at de relativt lave kursuspriser fastholdes.
Udvalgets regnskab afleveres direkte til DPS´s bestyrelse.
Der har været afholdt 3 møder i udvalget i 2010, hvilket er i overensstemmelse med
målsætningen om 3-4 møder årligt.
Afholdte kurser:
Anden del af det usponsorerede internat-kursus i psykofarmakologi blev afholdt 20-21
januar 2011. Første del lå 11-12. november 2010. Der var 72 deltagere udover
udvalgets medlemmer og oplægsholdere. Samlet pris for 2x2 dage: 6000 kr., ikkespeciallæger: 5000 kr.
Kurset fik meget fine evalueringer; oplægsholderne var blandt de nationale eksperter,
indenfor de enkelte områder, incl. flere af fagets professorer, og takkes for indsatsen.
Et 2-dages internat-kursus om evidensbaserede psykoterapeutiske behandlingsmetoder
var planlagt til 26-27. Maj 2011, men måtte aflyses / udsættes grundet for få tilmeldinger.
Det planlægges gennemført 19-20. april 2012. Program kan ses på dpsnet.
Mette Brandt-Christensen
3.1.4 Etikudvalget
DPS nedsatte i 2010 et etisk udvalg med det formål at bistå bestyrelsen i etiske spørgsmål
og rådgive den forebyggende og fremadrettet. Det kan ske gennem udarbejdelse af
skriftlige svar til godkendelse i bestyrelsen eller gennem udarbejdelse af udkast til etiske
retningslinier. Udvalget forventes desuden at følge med i aktuel forskning, udvikling og
debat på området og identificere eventuelle problemfelter. Blandt de områder udvalget
har beskæftiget sig med kan nævnes kontakt til industrien, tolkegebyr, samarbejde med
Lægeforeningens etiske udvalg og etablering af kontakt til de øvrige nordiske lande med
henblik på drøftelse af fælles problemstillinger
Udvalget holdt et velbesøgt symposium ved DPS årsmøde i 2011, hvor der også uddeltes
et spørgeskema til samtlige deltagere vedrørende deres viden om og holdning til etiske
områder. Disse svar er aktuelt ved at blive sammenskrevet til en publikation.
Udvalgets medlemmer

Marianne Kastrup (formand)
Bodil Andersen
Morten Ekstrøm
Anne Lindhardt
Annette Lolk
Johan Øhlenschlæger
Anne Grethe Viuff

Marianne Kastrup, formand
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3.2 Behandlingsudvalgene
3.2.1 ECT-udvalget
Den reviderede ECT rapport foreligger i en 3. udgave. Den årlige kursusdag i ECT blev
afhold den 9. marts 2011 på Psykiatrisk Center København (RH-O). Martin Balslev
Jørgensen og Tom G Bolwig deltog i Nordic association for Convulsive Therapy´s (NACT)
møde i Helsingfors med 200 deltagere. Martin Balslev Jørgensen og Diana Kristensen blev
valgt ind i NACT bestyrelsen. Næste NACT møde i oktober 2012 skal arrangeres i
København.
Udvalgets medlemmer
Martin Balslev Jørgensen (formand)
Tom G Bolwig
Poul Videbech
Jeanett Bauer
Søren Dinesen Østergaard
Martin Balslev Jørgensen
3.2.2 Psykoterapiudvalget
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, supervisorer og
uddannelser. Der er i de seneste år godkendt mange specialister i kognitiv adfærdsterapi,
hvilket afspejles i at de fleste af landets psykiatriske afdelinger ved en rundspørge
sommeren 2010 mener at kunne dække behovet for supervision og teoriundervisning på
grunduddannelsen, enten alene eller i et regionalt samarbejde. Man skal dog være
opmærksom på at der på sigt kan blive mangel på dynamiske specialister og supervisorer.
Udvalget har i psykoterapibetænkningen af 2011 valgt at fastholde den tidligere
beslutning om at specialister efter gammel ordning med bifag i KAT (og hovedfag i
dynamisk terapi) kun kan supervisere i kognitiv terapi til udgangen af 2011. Der er givet
enkelte dispensationer fra dette, men kravet er at der skal foreligge en plan for hvornår
man regner med at opfylde kravene til fuld specialistgodkendelse.
Betænkningen fra 2011 indeholder kun mindre ændringer i forhold til 2008-betænkningen
– primært præcisering af uklarheder. Udvalget har i denne betænkning valgt at fastholde
opdelingen i forhold til referencerammer, men følger udviklingen på psykoterapiområdet.
Der kommer stadig nye og integrative terapiformer, der udfordrer grænserne mellem
kognitiv og dynamisk terapi. Psykoterapiudvalget planlægger en revision af betænkningen
i 2013, og den forventes at indeholde en opblødning af grænserne mellem
referencerammer samt en gennemgang af grunduddannelsen med henblik på at
understrege vigtigheden af samtalen som psykiaterens vigtigste værktøj.
Udvalgsmedlemmer i 2011:
Randi Luggin (2008) formand fra maj 2009
Ea Bøhm Jepsen (2009)
Hanne Stubbe Teglbjærg (2010)
Tove Mathiesen (2010)
Thomas Middelboe, bestyrelsesrepræsentant (2010)
Clas Winding Christensen, FYP-repræsentant (2010)
Randi Luggin
Formand
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3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering
Kommissorium:
”Udvalget fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende
diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder samarbejde med
WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse,
Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets
arbejdsområde.
Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse af
nye diagnose- og klassifikationssystemer, kvalitetsmonitoreringsdatabaser, registre m.m.
Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik,
klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’s/BUP-DK’s
bestyrelse og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser
m.m. om disse emner.
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast medlem af
udvalget.
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med
diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og
lignende), er konsulenter for udvalget.
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS og
BUP-DK har medlemmer i Udvalget.”
Valgt for DPS:
Professor, overlæge, ph.d., Center for psykiatrisk Forskning og Det Danske Psykiatriske
Centrale Forskningsregister, Aarhus Universitetshospital, Ole Mors (Formand) (valgår
1989)
Vicedirektør, Psykiatrien Region Sjælland, Søren Bredkjær (valgår 2003)
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge, Region Sjælland - Psykiatrisk Forskingsenhed,
Erik Simonsen (valgår 2005)
Valgt for BUP-DK:
Overlæge, dr med, lektor, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup, Anne Mette
Skovgaard (valgår 2003)
Professor, overlæge, ph.d., Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i Region
Syddanmark, Niels Bilenberg (valgår 2011)
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet udvalget
som konsulent.
Aktiviteter:
Niels Bilenberg er indtrådt i udvalget for BUK-DK i 2011. Der er desuden opslået en plads
for et medlem fra DPS på hjemmesiden med deadline i januar 2012.
Udvalget har afholdt 2 møder i 2011 vedrørende udviklingen af ICD-11 og DSM-V, og vi
har rettet henvendelse til WHO (The Mental Health Topic Advisory Group for ICD 11) for at
hæve informationsniveauet og indlede et samarbejde vedrørende ICD 11. Yderligere har
vi valgt at udvide Udvalget med nogle ad-hoc medlemmer, for at udvalget kan dække
samtlige større diagnostiske kategorier i forbindelse med implementeringen af ICD 11,
som er planlagt til maj 2015.
Der har været en række henvendelser til Udvalget i løbet af 2011, især fra
Sundhedsstyrelsen, hvilket er blevet besvaret af formanden.
Udvalget holder oplæg på DPS årsmøde lørdag den 17-03-2012 med titlen: ”Mens vi
venter på DSM V og ICD 11”.
Ole Mors
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3.2.4. Udvalget for neuropsykiatrisk udredning og behandling
Udvalget er et fællesudvalg for DPS og BUP
Udvalgets sammensætning
Medlemmer:
fra DPS
Klinikchef, dr.med. Anders Fink-Jensen (formand)
Professor, ledende overlæge dr.med. Poul Videbech
Ledende overlæge Poul Erik Buchholtz Hansen
Overlæge ph.d. Rasmus Licht
Overlæge Ellen Margrethe Christensen
Overlæge Jens Knud Larsen
Cenrterchef, dr.med. Henrik Lublin
fra BUP-DK
Overlæge, ph.d. Katrine Pagsberg
Poul Videbech og Anders Fink-Jensen fra udvalget har sammen med læge Diana
Kristensen og læge, ph.d. Jimmi Nielsen og repræsentanter for Dansk Cardiologisk selskab
udfærdiget rapporten ”Arytmirisiko ved anvendelse af psykofarmaka”, som ligger på DPS’
hjemmeside. Der er efter færdiggørelsen af rapporten lavet en tilføjelse vedrørende mulig
QT forlængelse ved behandling med citalopram og escitalopram, hvilket ligeledes er lagt
ud på DPS’ hjemmeside.
Anders Fink-Jensen
Formand
3.2.5. Forskningsudvalget
Kommissorium
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål.
Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den aktuelle
psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskerrekruttering og over for DPS påpege
forskningsområder, der kræver nøje belysning.
Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske
repræsentation i S.S.V.F. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med DPS at
holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.
Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresultater og
forskningsudvikling over for medlemmerne.
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til
kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.
Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af
psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.
Udvalgets sammensætning
Der fandt i 2010 en væsentlig ændring sted af udvalgets sammensætning med hele fem
nye medlemmer og formandsskift, og sammensætningen har herefter været uændret.
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Årets aktiviteter
Der blev i 2011 forsvaret 14 akademiske afhandlinger inden for det psykiatriske område.
Ved årsmødet 2011 blev fem af årets akademiske afhandlinger præsenteret og igen med
stor succes. De akademiske afhandlinger blev vel modtaget af et stort og medlevende
publikum.
Til postervandringen og posterkonkurrencen, der var placeret om torsdagen, var der 41
anmeldte postere. Posterne vurderes på baggrund af deres originalitet, kvalitet, impact,
design og fremstilling. Der blev uddelt tre præmier: 1. præmie: Katrine Maigaard "L-type
Calcium Channels – a New Target for the Treatment of Affective Disorders?", 2. præmie:
Mai Marie Holm "Presynaptic plasticity as a hallmark of rat stress susceptibility and antidepressant response" , 3. præmie: Mette Ødegaard Nielsen "Alterations of the brain reward system in schizophrenia". Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønsker alle
tillykke
Udvalgets medlemmer har afholdt to møder har herudover haft en livlig mailkorrespondance. Vi har fortsat bestræbelser på at gøre forskningen langt mere synlig på
dpsnet. Vi bringer én eller flere månedens artikler, der er fokuseret på nogle spændende
temaer i psykiatrisk forskning. I år er valget faldet på artikler om skizofreni, chronobiologi,
overdødelighed hos psykiatrisk patienter, kognitive modeller for depression og
neurobiologi samt psykofarmakologisk behandling af afhængighed. . Der er en liste over
videnskabelige afhandlinger fra de sidste par år, der viser bredden af psykiatrisk forskning
og som kan være indgangsport til kontakter til forskningsmiljøerne . Der arbejdes på en
revision af oversigten over forskningsmiljøernes egne hjemmesider
Der har været to videnskabelige symposier. Det første fandt sted 2. maj 2011 på
Rigshospitalet. Det var et heldagsmøde arrangeret sammen med Dansk Selskab for Klinisk
Neurofysiologi med fokus på psykopatologi og patofysiologi belyst ved neurofysiologiske
metoder. Det andet fandt sted på Nationalmuseet med sexologi som overordnet tema og
med deltagelse af en international ekspert og flere danske. Vi søgte at belyse både
grundvidenskabelige og kliniske problemstillinger. Udvalget satser på et symposium i efter
2012 med fokus på både børne- og ungdoms- og voksenpsykiatrisk forskningen inden for
ADHD.
Siden sidste opgørelse i årsberetning 2010 er følgende afhandlinger forsvaret:
Akademiske afhandlinger 2011
Ph.d. afhandlinger
Center for Psykiatrisk Forskning, Århus Universitetshospital Risskov
Kasper Severinsen: Ligand Binding to the Serotonin Transporter and its functional aspects.
Ph.d. Afhandling. Forsvaret 1. august 2011. E-mail: kasperseverinsen@hotmail.com.
Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Psykiatrisk Sygehus, Aarhus
Universitetshospital
Jimmi Nielsen: Clozapine: Optimization strategies. Ph.D afhandling. Forsvaret 21. Januar
2011 E-mail: jin@rn.dk.
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Psykiatrisk Forskningsenhed, Psykiatrien Region Sjælland
Erik Simonsen: First-episode psychosis: Personality, clinical dimensions, and early course.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 8. januar 2011. E-mail: es@regionsjaelland.dk.
Jim Toft: Fysisk aktivitet som behandlingsmetode for skizofrene patienter. Ph.d.afhandling. Forsvaret 8. april 2011. E-mail: jim@jimtoft.dk.
Stine Bjerrum Møller: Towards a Metacognitive Framework on Anger. Introducing the Metacognitive Beliefs and Anger Processing (MAP) scale. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 15. december 2011. E-mail: stine.moeller@psy.ku.dk.
Psykiatrisk Center Hvidovre
Andrea Raballo: Self‐Disorders as schizophrenia spectrum vulnerability phenotypes. Ph.d.
afhandling. Forsvaret: 4. maj 2011. E-mail: anr@hum.ku.dk
Psykiatrisk Center Glostrup
Nikolaj Bak: Source localization of sensorimotor gating in schizophrenia: a combined fMRI
and EEG study. Forsvaret 7. juni 2011. E-mail: nikolaj@cnsr.dk.
Trine Bjørn Hammer: Sensorimotor Gating in Schizophrenia: Long term outcome and
structural brain correlates in (initially) antipsychotic-naïve first-episode patients. Forsvaret
10. november 2011. E-mail: trine@cnsr.dk.
Charlotte Petersen: Attituden i sproget ved skizofrene tilstande. Forsvaret i juni 2011. I
samarbejde med Roskilde Universitets Center.
Psykiatrisk Center København
Susanne Rosendal: Disaster Exposure, Posttraumatic Stress Symptoms, and Use of Health
Care Services. An epidemiological study of the Danish Tsunami Cohort. Forsvaret 7. oktober 2011. E-mail: susanne.rosendal@regionh.dk.
Neurobiologisk Forskningsenhed NRU, Rigshospitalet
Lisbeth Marner: Communication among neurons. Quantitative measures in aging and disease. Disputats. Forsvaret 16. September 2011. E-mail: Lisbeth.Marner@nru.dk.
Karine Madsen: PET Imaging of Cerebral Serotonin 4 Receptors in Relation to Sex, Aging
and Alzheimer’s Disease. Ph.d. afhandling. Forsvaret 4. april 2011. E-mail:
karine@madsen.dk,
Karine.Madsen@nru.dk Michael Palner : Development & Evaluation of Monoaminergic
Agonist PET Tracers. Forsvaret 11. marts 2011. E-mail: mikael.palner@gmail.com.Morten
Ziebell: Evaluation of the superselective radioligand [123I]PE2I for imaging of the dopamine transporter in SPECT. Forsvaret 18. marts 2011. E-mail: Morten.Ziebell@nru.dk.
Der tages forbehold for fejl og mangler. Rettelser til listen kan ske ved henvendelse til
medlem af Forskningsudvalget Anders Jørgensen: anders.01.joergensen@regionh.dk.
De ønskes alle hjerteligt til lykke
Medlemmer af forskningsudvalget
Voksenpsykiatri
2010: Professor Raben Rosenberg, Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov (formand)
2010: Professor Bent Nielsen , Almenpsykiatrisk afdeling, Odense
2010: Afdelingslæge Annamaria Giraldi, Psykiatrisk Center, København
2010: Læge Søren Dinesen Østergaard, ph.d.-studerende, Aalborg Psykiatriske Sygehus
2010: Læge Anders Jørgensen, ph.d.-studerende, Psykiatrisk Center København
2008: Konst. overlæge Mia Greisen Søndergaard, Psykiatrisk Center, Ballerup
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2004: Overlæge Jørgen Aagaard, Århus Universitetshospital Risskov
Børne- og ungdomspsykiatri
2005: Overlæge Katrine Pagsberg, Psykiatrisk Center København
Raben Rosenberg
Formand for forskningsudvalget
3.3 Ad hoc udvalg
3.3.1 Ad hoc arbejdsgruppe vedr. diagnoserelaterede grupper inden
for psykiatri
Intet indlæg.

4. Fonde
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond
Til støtte for eksempelvis kongresdeltagelse for yngre læger, der er medlemmer af
Dansk Psykiatrisk Selskab, er der oprettet en rejse- og uddannelsesfond. Fonden
støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling. Tilskud søges hos kassereren for DPS.
I 2011 er der bevilget tilskud til kongresser, hvor de yngre læger skal fremlægge
forskningsresultater(maximalt 5000 kr.) og til kurser, der har relevans for de yngre
lægers forskning (maximalt 2000 kr.).
Fonden har i de første 11 måneder af 2011 støttet yngre psykiateres kongresdeltagelse
med ca. 73.000 kr. Dette har medført at kapitalen i fonden er brugt. Da bestyrelsen
finder, at det er vigtigt at støtte yngre lægers deltagelse i forskningsrelevante kongresser,
har bestyrelsen besluttet, at der løbende overføres penge fra Dansk Psykiatrisk Selskab til
fonden, således at relevante ansøgninger kan imødekommes.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå, at der overføres 100.000 kr til fonden
Bodil B. Andersen
Kasserer i Dansk Psykiatrisk Selskab
4.2 Psykiatrisk Forskningsfond af 1967
Bestyrelsen består af Jeanett Bauer, Niels Ole Mors og Pia Jeppsen. Der blev i foråret 2011
uddelt i alt 81.000 kroner fra fonden.
Midlerne blev givet til
Anders Jørgensen: 42.000 kr til igangværende ph.d. projekt om oxidativt stress ved
psykisk sygdom.
Søren Dinesen Østergaard: 24.000 kr til en spørgeskemaundersøgelse om danske
psykiateres behandling af psykotisk depression.
Marianne Kastrup: 15.000 kr til Etikudvalgets spørgeskemaundersøgelse vedr. kendskab
til og holdning til etiske problemstillinger blandt selskabets medlemmer.
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5. Faglige grupper
5.1. Retspsykiatrisk Interessegruppe
Retspsykiatrisk Interessegruppe har ved udgangen af 2011 199 medlemmer.
Bestyrelsen har i året som en stor forandring måttet sige farvel til Peter Kramp som
formand og består nu af Tina Gram Larsen (formand), Per Balling (kasserer), Jens Lund,
Kirsten Nitschke, Mette Brandt-Christensen og Peter Fristed (suppleant).
Der har været afholdt 5 bestyrelsesmøder i årets løb.
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afholdt følgende møder og symposier:
Den 3.-4. februar 2011 blev der på Hotel Ebeltoft Strand, Ebeltoft, afholdt
superekspertmøde for tidligere deltagere på ekspertuddannelsen, hvor Sheilagh Hodgins
var den gennemgående foredragsholder og havde indlæg om forskellige aspekter af
behandling af retspsykiatriske patienter. Herudover præsenterede Lone Valbak data fra §
16-undersøgelsen og Jens Lund, Dorte Sestoft og Mette Brandt-Christensen præsenterede
kasuistikker til diskussion.
Den 25. marts 2011 afholdt Retspsykiatrisk Interessegruppe i samarbejde med
Justitsministeriet, Retspsykiatrisk Klinik et heldags-afskedssymposium i festsalen på
Københavns Universitet for Peter Kramp, der gik på pension med udgangen af marts
måned.
Den 7. april 2011 blev der afholdt medlemsmøde i Auditoriet, Rigshospitalet vedrørende
rapporterne om retspsykiatri ved henholdsvis chefrådgiver Mikkel Lambach, Danske
Regioner, og souschef Johan Christian Legarth, Politikontoret i Justitsministeriet.
I forbindelse med generalforsamling blev der den 2. maj 2011 på Retspsykiatrisk Afdeling
i Risskov afholdt møde om ”ADHD in a Forensic Perspective” med indlæg fra professor
Niels Peter Ole Mors og clinical and forensic Psychologist Dr. Susan J. Young samt Torsten
Bjørn Jacobsen og Peter Gottlieb.
I forbindelse med ekstraordinær generalforsamling blev der i Auditoriet, Rigshospitalet,
den 3. oktober 2011 afholdt medlemsmøde med Retslægerådets Årsberetning som tema,
hvor Hans Henrik Ockelmann havde indlæg om psykotiske symptomer ved sindssygdom,
Lars Vedel Kessing om sindssygdom ved depression. Jens Lund havde indlæg om mental
retardering.
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afgivet forslag til høringssvar til Dansk Psykiatrisk
Selskab vedrørende ny vejledning om registrering af tvangsforanstaltninger.
Endeligt har Retspsykiatrisk Interessegruppe i 2011 haft flere europæiske kontakter. Vi
har igen i år deltaget i Seminar om Retspsykiatri i Europa i Irsee, nær München, ligesom
der løbende er kontakt til Ghent-gruppen, og det er bestyrelsens hensigt, at udvikle det
internationale engagement yderligere.
Vi har deltaget i såvel tilrettelæggelse af som indlægsholdere på 9. Nordiske
Retspsykiatriske Symposium, afholdt i Stockholm den 26.-27. august 2011.
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Retspsykiatrisk Interessegruppe afholdt således ordinær generalforsamling den 2. maj
2011 på Retspsykiatrisk Afdeling i Risskov, hvor både Peter Kramp og Dorte Sestoft efter
mange år i bestyrelsen forlod denne. Pga. ønske om at lade Per Balling indtræde som
kasserer afholdtes den 3. oktober 2011 ekstraordinær generalforsamling, så Per Balling
kunne indtræde som bestyrelsesmedlem og Peter Fristed kunne genopstille som
suppleant.
Endvidere blev ved den ekstraordinære generalforsamling besluttet, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer blev udvidet fra 4 til 5.
Ved udgangen af 2011 er den nye bestyrelse travlt optaget af at planlægge et nyt
ekspertuddannelsesforløb i retspsykiatri med start i april 2012, og deltager allerede nu
sammen med de scandinaviske søster-organisationer i forberedelsen af det 10. Nordiske
Retspsykiatriske Symposium, der planlægges afholdt i Finland i august 2013.
Vi kommunikerer nu udelukkende med Interessegruppens medlemmer via mails og
Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk,
hvor der kan findes mere detaljerede oplysninger om interessegruppens aktiviteter og
planlagte møder og arrangementer.
På vegne af bestyrelsen,
Tina Gram Larsen
5.2. Psykotraumatologisk Interessegruppe
1. Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe).
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til
psykotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri) som en praktisk handleorienteret
og videnskabelig forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen er
åben både for medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og andre faggrupper
i henh. t. vedtægterne.
2. Medlemsstatus.
Medlemmer udgør fortsat ca. 1/2 læger/speciallæger i psykiatri – størstedelen af
resten er psykologer, men der er også enkelte præster og beredskabskonsulenter
blandt medlemmerne.
3. Økonomi
Interessegruppens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingent, som udgør
150 kr. årligt. Bestyrelsen benytter muligheden for ved planlægning af møder at
samarbejde f. eks. med andre interessegrupper eller selskaber med tilgrænsende
fagområder for derved at bære udgifterne i fællesskab.
4. Aktiviteter.
Vi har ikke holdt møder i året 2011 og heller ikke generalforsamling for 2011. Vi vil
gerne holde en generalforsamling for året 2011 inden sommeren 2012.
PTI har hvert år taget emner, der har været relevante for os:
Vidensopsamling og – deling fra de ulykker som vi har haft nogle af.
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I 2011 var vi 2 deltagere fra PTI til et møde om Præstøulykken på Beredskabscenteret i
Roskilde. Det var en tankevækkende og interessant beretning om de unge, der mirakuløst
overlevede ulykken i det kolde vand.
Vi har således hvert år gennem dialog med beredskabslæge, psykiatrisk kontaktperson
(KOP) eller anden indsatsperson modtaget referat om de kriseterapeutiske indsatser.
Endelig er der stigende opmærksomhed på behandlingen af traumatiserede flygtninge.
Vi har tænkt os ved førstkommende generalforsamling at bringe gruppens fremtid til
diskussion. Der er begrænset interesse for det psykotraumatologiske arbejdsområde
blandt psykiatere, og hvis de yngre generationer ikke kan tage over i Interessegruppen,
må vi nok se i øjnene, at gruppen skal nedlægges.
Bestyrelsen for PTI.
Birgit Kijne (formand)
Peter Clemmesen (kasserer)
Ebbe Munk-Andersen
5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologis aktiviteter i 2011 omfatter et
symposium ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde og et medlemsmøde.
DPS–årsmøde symposiumd. 17. marts 2011
Den glemte diagnose: 140 år med hebefreni
Heckers indflydelsesrige artikel fra 1871 om "hebefreni" blev en hjørnesten i det senere
skizofrenibegreb. Uden hebefrenien kunne de forskelligartede psykoseformer ikke være
samlet i denne diagnose. Hebefreni var længe en af skizofreniens hovedtyper. Efter de
operationelle diagnosesystemers fremkomst er det nu den paranoide subtype, der
dominerer, og hebefreni er på vej ud i glemsel. Dette skyldes sandsynligvis
diagnosesystemernes store vægt på produktive psykosesymptomer så som
førsterangssymptomer frem for grundsymptomer. Symposiet gennemgik Heckers
observationer og deres betydning for det 20. århundredes skizofreniforståelse, analyserer
årsagerne til den ændrede diagnostiske praksis og demonstrerede hebefrenidiagnosen
med videoeksempler med efterfølgende diskussion.
Introduktion til Hecker: Overlæge Lennart Jansson
Den tyske psykiater Ewald Hecker skrev i 1871 en artikel om "hebefreni", en psykoseform,
der ramte unge og med tiden medførte "demens", dvs. forstyrrelser, der svarer til
nutidens negative symptomer. Produktive psykosesymptomer var ikke fremtrædende,
men patienterne var præget udtalte forstyrrelser i følelseslivet, tænkningen og adfærden.
Denne sygdomsgruppe udgjorde senere kernen i Emil Kraepelins Dementia præcox og
Eugen Bleulers skizofreni-begreb, især hans ekspressive grundsymptomer. Artiklen viser
en sammenhæng med pubertetens forandringer i identitet og kropslighed og illustrerer
symptomatologien med nogle kasuistikker, der stadig fremstår levende. Patienterne
kommer alle selv til orde gennem udsnit af breve.
Hebefreni i dag: Overlæge, professor, dr. med. Josef Parnas
Hebefrenihar ofte været betragtet som en paradigmatisk skizofreni-form, der
demonstrerer de skizofrene grundforstyrrelser, i form af disorganisation/diskordans af
affekt, udtryk, vilje/handling, tænkning og adfærd. Denne disorganisation præger i
varierende grad det "hebetiske spektrum", dvs. det skizofrene spektrum (inklusive simpel
skizofreni og skizotypisk sindslidelse). Den øgede vægt i de diagnostiske systemer på
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positive psykotiske symptomer, i kombination med andre faktorer, har medført et drastisk
fald i hyppigheden af hebefreni-diagnosen, der nu kun tildeles ca. 1 % af de
nydiagnosticerede skizofreni-tilfælde. Differentialdiagnostiske og forskningsmæssige følger
diskuteres.
Video-illustrationer og diskussion: Overlæge, ph.d. Peter Handest

Medlemsmøde d. 8. juni 2011, Panum Instituttet.
Som man spørger får man svar: Interviewteknik og diagnostiske instrumenters
indflydelse på diagnostik v/ læge, ph.d.-studerende Julie Nordgaard og overlæge, ph.d.
Peter Handest
Definitioner på struktureret og semi-strukturerede interview blev gennemgået og
nedennævnte problemer blev belyst ud fra teoretiske indlæg, video-patientinterview om
psykopatologi; resultater fra et forskningsprojekt om interviewteknikkens betydning for
diagnosen og eksempler på patient og interviewers oplevelse af det strukturerede versus
det semi-strukturerede interview.
Strukturerede og semi-strukturerede diagnostiske interviewinstrumenter (som PSE, SCAN
og SCID) tillægges stadig større betydning både klinisk og i forskning. Det skyldes
formentlig flere faktorer; én er kvalitetssikring, men også den almindelige tiltro til
operationalisering og objektivisering. Brugen i sig selv af disse instrumenter anses for at
øge den diagnostiske sikkerhed (validitet og reliabilitet). Imidlertid er der ikke
dokumentation for at man opnår større diagnostisk validitet vha. denne type
interviewinstrumenter, og brugen af dem medfører en række problemer, fx har brugen af
instrumenter i tiltagende grad erstattet egentlig undervisning i psykopatologi med deraf
følgende forarmning af den generelle psykopatologiske viden; interviewerens stil påvirkes
i langt højere grad end de fleste er opmærksomme på og når spørgsmål stilles på en
ensartet måde hver gang, bliver interviewerens stil mere mekanisk og uempatisk med
deraf følgende nedsat datakvalitet; de præformulerede spørgsmål opfattes forskelligt af
patient og interviewer med misforståelser og fejlrating til følge; og brugen af forskellige
instrumenter fører til forskellige diagnoser. Validitet og reliabilitet er lavere end hidtil
antaget.
Mødet blev muliggjort ved sponsorat fra Eli-Lilly.
Peter Handest, formand
Jørgen Thalbitzer, kasserer
Munthe Suenson, sekretær
Pia Glyngdal
AnnickUrfer Parnas
Peter Handest
Formand
5.4 Interessegruppen for psykosomatik og liaisonpsykiatri
Liaisonpsykiatrisk Interessegruppe har desværre ligget stille i 2011. I 2010 fik vi etableret
hjemmeside (www.liaison.dk) , har arbejdet med administrative procedurer i tilknytning til
interessegruppen, og har planlagt afholdelse af Årsmøde, som desværre ikke blev
realiseret.
Vi har de bedste forhåbninger om, at 2012 bliver året, hvor vi igen kan komme i
arbejdstøjet, og få arbejdet videre med udbredelse af kendskabet til det
liaisonpsykiatriske felt via afholdelse arrangementer m.v.
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Interessegruppen deltager naturligvis ved den store internationale konference der
afholdes i Århus i slutningen af juni, 2012. EACLPP-konferencen afholdes under
overskriften: Towards a New Agenda: Cross-disciplinary Approach to Psychosomatic Medicine. Her vil der, indenfor landets grænser, være mulighed for at blive
opdateret indenfor det liaisonpsykiatriske felt. Yderligere information på www.eaclppecpr2012.dk.
Med denne store begivenhed in mente, forventer vi ikke at der sker flere udadvendte
aktiviteter fra interessegruppen før i efteråret 2012.
På vegne af bestyrelsen,
Psykolog Flemming Rasmussen (næstformand)
5.5 Ældrepsykiatrisk Interessegruppe
Vi havde planlagt et forårsmøde omhandlende neuropsykiatriske og kognitive problemer i
forbindelse med dels affektive lidelser, dels parkinsons sygdom, men det måtte aflyses, da
vi ikke kunne blive enige med det sponsorerende firma om indholdet.
Da det er blevet overordentligt vanskeligt at få sponsorater til vores møder, fordi reglerne
er blevet strammet voldsomt, besluttede vi på vores generalforsamling i november 2011,
at vi fremover vil holde usponsorerede medlemsmøder to gange om året.
Vi vil forsøge at gøre det billigere ved f.eks. at låne lokaler på sygehusene og holde møder
skiftevis i vest – og Østdanmark. Maden kan jo også fås billigere, det er et spørgsmål om
niveau.
Det fungerede godt med den udvidede bestyrelse det første år, det gav nogle gode
diskussioner at være flere til at drøfte de forskellige emner og at være flere om arbejdet.
Det sidste år har det dog knebet lidt at få samlet bestyrelsen, der er flere forklaringer på
dette, en af dem er travlhed i hverdagen. Om det er patienterne der er blevet flere af eller
om vi er blevet færre speciallæger eller om det er fordi vi har fået flere administrative
opgaver er svært at se – men formentlig er det en blanding af det hele.
Vi fik dog i foråret lavet et indlæg til hvidbogen og jeg synes at vi har fået en del plads i
denne. Bestyrelsen har ikke lavet et samlet høringssvar, dels var der kort frist, dels har
jeg i hvert fald ikke fundet det nødvendigt og jeg har ikke fået nogen henvendelser ang.
dette.
På generalforsamlingen i november 2011, blev følgende valgt til bestyrelsen i
ældrepykiatrisk interessegruppe:
Carsten Schou – som blev ny formand
Merete Hørding – som blev ny sekretær
Mie Brodersen – genvalgt og fortsat kasserer
Ewa Hordynska
Eva Berthou - genvalgt
Eva Berthou
Formand
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5.6 Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri
Gennem mange år har Marianne Kastrup og Christian Nørregaard været primus motorer i
interessegruppen og for så vidt de eneste (synligt) aktive.
I forbindelse med Årsmødet marts 2011 mødtes en gruppe af Transkulturelt interesserede
og fik sparket lidt liv i arbejdet. Vi mødtes i oktober i Hillerød til en inspirerende dag med
gensidig udveksling af viden, informationer og desuden faglig sparring. Vi fik lagt planer
for symposium på Årsmødet i 2012 – og har været så heldige at få det antaget.
Derud over på vanlig vis aktiviteter med de øvrige nordiske landes interessegrupper
samlet under Cultural Psychology and Psychiatry in the Nordic Countries (CPPN), der blev
afholdt møde i Århus i november.
Fremover er mødeaktiviteten i Interessegruppen aftalt til 2 x årligt, nemlig i forbindelse
med Årsmødet og et efterårsmøde. Undertegnede har overtaget hvervet som
kontaktperson.
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri
Ea Bøhm Jepsen
Overlæge i Team for Transkulturel Psykiatri, Århus
eabj@dadlnet.dk
5.7 Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri
Intet indlæg til årsberetningen.
5.8 Akut Psykiatrisk Interessegruppe

Bestyrelse
Lars Martin Nielsen (formand)
Mette Brandt Christensen (kasserer)
Jeanett Bauer (sekretær)
Nicolai Renstrøm
Interessegruppen har afholdt bestyrelsesmøde i henhold til vedtægterne i 2011, hvor den
fejrede 1 års jubilæum.
Interessegruppens formål og vedtægter er uændrede. Interessegruppen arbejder fortsat
med at fremme erfaringsudveksling og viden om problemstillinger knyttet til akut
psykiatrien, bl. a. ved
1). medlemsmøder, hvor der i 2011 har været afholdt to, under overskrifterne ;
Sundhedsloven versus Loven om anvendelse af tvang i psykiatrien og Er der et
erstatsningpræparat til Loracepam som IM formulering.
2). Styrkelse af samarbejdet mellem akutområdet i somatikken og psykiatrien : Projekt
TOXSCREEN - Kvalitetssikringsprojekt på BBH vedr. misbrugsanalyser i samarbejde med
følgende afdelinger ; Klinisk biokemisk afdelig, Akutmodtagelsen, Akutmodtagelsen på
PCK, Endokrinologisk / gastroenterologisk afdeling I, Klinisk farmakologisk afdeling og
Intensiv afdeling Z, står for igangsættelse.
3). Bidrage til øget forskning om akut psykiatri : PEC-projektet - im-injektion er igangsat,
men desværre kun som monocenter undersøgelse.
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Interessegruppen har 60 medlemmer. I 2012 vil bestyrelsesmødet blive afholdt den 14.
feb. 2012, dvs. med nogen forsinkelse i forhold til vedtægterne. Bestyrelsen har afholdt 3
møder. i 2011. Formanden deltager på vegne af DPS i Lægeforeningens præhospita
larbejdsgruppe.. API vil på årsmødet i DPS i 2012 deltage med med indlæg.

Lars Martin Nielsen
6. Lægevidenskabelige selskaber

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS. LVS er paraplyorganisation for de
lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er aktuelt 118 videnskabelige selskaber
med i LVS, og de repræsenterer 23.153 medlemmer. LVS hed indtil 1. januar 2011 Dansk
Medicinsk Selskab, DMS.
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for
selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale
sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og -forskning i
offentligheden.
Dansk Psykiatrisk Selskabs repræsentanter i LVS er:
Jeanett Bauer
Anders Fink Jensen
Anne Lindhardt
Søren Bredkjær
Helle Charlotte knudsen
Marianne Breds Geoffroy

7. Nordisk samarbejde
7.1 Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS)
Formålet med den Nordiske Samarbejdskomite er at fremme og koordinere samarbejdet
mellem de psykiatriske selskaber i Norden og deres medlemmer. Hvert nordisk land har
udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til hver tid siddende formand.
Estland er nu fuldgyldigt medlem og der arbejdes aktuelt på at inkludere også Litauen i
samarbejdskomiteen.
Af samarbejdskomiteens website: www.nordiccommittee.org fremgår komiteens opgaver,
aktiviteter og medlemmer.
Der arbejdes i øjeblikket med forberedelserne af Centennial Nordic Congress of Psychiatry,
Understanding mind and crossing borders. Kongressen afholdes 5.-8. juni 2012 i Tromsø
og oplysninger kan fås på WWW.ncp2012.org. Intentionen fra samarbejdskomiteens side
er, at der skal gøres en ekstra indsats for at få flere yngre psykiatere med til kongressen,
herunder gennem etablering af et antal rejselegater.
Tidsskriftet Nordic J Psychiatry undergår i øjeblikket en omstrukturering og vil overgå til
en elektronisk form, og der planlægges i 2012 en nyskabelse, nemlig et tidsskrift – en
såkaldt Nordic Light Edition - der skal indeholde mere generelle oplysninger, nyheder, mm
af ikke videnskabelig karakter om psykiatriske forhold i de nordiske lande.
Marianne Kastrup
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7.2. Nordic Journal of Psychiatry
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget , er indekseret i
Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og oversigtsartikler. Alle
manuskripter sendes til chefredaktøren som så fordeler manuskripterne på en ikke
national basis. Tidsskriftet afholdt redaktionsmøde på forlaget i Stockholm den 28/8-2011.
I 2010 havde tidsskriftet en impact factor på 0,88 (fra 0.779 i 2008 og 0,992 i 2009)
beregnet af ISI fra 133 artikler publiceret i 2008 og 2009. 5-års impact factor var 1,146.
De månedlige downloads er fortsat stigende: af abstracts fra tidsskriftet 162000 og fuld
tekst downloads var 26000 – så det bruges vidt omkring. I 2010 publiceredes 64 artikler,
heraf 85% originale arbejder 3% reviews, 2% letters to the editor og 8% editorials. På
grund af den teknologiske udvikling og af økonomiske grunde udkom papirudgaven af NJP
for sidste gang den 24. maj 2011. Tidsskriftet udkommer herefter rutinemæssigt kun
elektronisk.
Martin Balslev Jørgensen

8. Internationalt samarbejde
8.1 WPA
WPA er verdens største psykiaterorganisation og paraplyorganisation for 135 psykiatriske
organisationer i 117 lande med et samlet antal på godt 200.000 psykiatere. WPAs website
http:// www.wpanet.org, giver meget udførlig information om WPA’s struktur og dets
aktiviteter. Udover hjemmesiden udsender WPA et kvartalsvist WPA News, en månedlig
elektronisk bulletin og en opdatering WPAonline.
WPA er geografisk opdelt i 18 regioner, hvor Danmark tilhører den nordeuropæiske zone
7, der omfatter de nordiske og baltiske lande og er i WPA repræsenteret ved vores Zonal
Representative Henrik Wahlberg fra Finland
Tidsskriftet World Psychiatry er WPA’s officielle tidsskrift og er aktuelt det mest udbredte
psykiatriske tidsskrift i verden udsendt frit til ca. 33,000 psykiatere. Det har en stadig
stigende impact factor nu på 5,56, hvorved det rangerer blandt de 10 højest placerede
psykiatriske tidsskrifter. Det er en væsentlig formidler af forskningsresultater til WPAs
kontaktflade. Tidsskriftet foreligger i en engelsk, spansk, fransk, japansk, rumænsk,
kinesisk, polsk, arabisk og russisk udgave og kan findes i elektronisk form på WPAs
hjemmeside.
WPAs betydelige rolle som vidensformidler ses også i de mange publikationer, der udgives
bla. ved udgivelse af bogserien ”Evidence and Experience in Psychiatry”. Blandt bøger fra
2011 kan nævnes: Stein et al (eds): PTSD; Gaebel (ed): Schizophrenia: Current Science
and Clinical Practice; og Tasman & Mohr: Fundamentals of Psychiatry.
WPAs forskningsprojekt: “Stigmatization of psychiatry and psychiatrists. An international
control-group study”, hvor Danmark har indgået, er bl.a. beskrevet i : Sartorius N, et
al..WPA guidance on how to combat stigmatization of psychiatry and psychiatrists. World
Psychiatry. 2010; 9: 131-44..
WPA afholdt i September 2011 World Congress i Buenos Aires med mere end 14.000
deltagere, hvor Pedro Ruiz, USA startede sin præsidentperiode og med valg af ny
President Elect: Dinesh Bhugra den tidligere President of the Royal College.
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WPA vedtog på kongressen en ny Action Plan for 2011-14, der vil søge at medinddrage
alle komponenter mhp at øge synlighed og respekt for WPA.
WPA indgår i et tæt samarbejde med WHO i øjeblikket med særligt fokus på udviklingen af
ICD-11; på tilbud af psykiatrisk hjælp i krisesituationer; på arbejdet med at reducere
”treatment gap”; samt på et samarbejde med at medinddrage brugere og pårørende.
Ovenstående er et meget begrænset uddrag af WPAs omfattende aktiviteter, og jeg vil
som tidligere varmt anbefale, at man går ind på deres hjemmeside.
Marianne Kastrup
8.2. UEMS
Årsrapport for Union Européenne des Médecins Spécialistes. Section og European
Board of Psychiatry
UEMS Section and Board of Psychiatry har afholdt to møder i 2011. Første møde
foregik i Tartu i Estland, det andet møde i Zagreb i Kroatien.
UEMS er en organisation med afsæt i EU's historie. Det kan mærkes i øjeblikket . Der
tænkes på den finansielle krises indflydelse, der har betydet at mange lande er blevet
mere opmærksomme på, hvad de selv får ud af at deltage. Der har været tale om
mere beskedent fremmøde. Nogen lande har helt tydeligt svært ved at skaffe de
penge, der skal til for at sende delegerede. Andre stiller spørgsmål til fordelingsnøglen
efter hvilke der betales kontingent. Franskmændene ønsker mere korrespondance
oversættes til fransk.
Disse forhold har en negativ indflydelse på den verserende strategi diskussion.
Derudover blev Tartu mødet præget af, at store dele af de ledelsesmæssige poster
kom på valg i ved Zagreb mødet.
Valget faldt således ud at Belgieren Marc Hermans blev valgt til Præsident.
Undertegnede blev sekretær og hollænderen Thea Heeren ny vice-præsident. For
yderligere oplysninger om henvises til www.UEMSpsychiatry.org. Der er forhåbning
om, at den nye ledelse kan være med til at give den europæiske tanke nyt liv – også
indenfor psykiatrien.
Torsten B Jacobsen

Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)
2011 blev for FYP´s vedkommende skudt i gang ved det årlige seminar, som er en af
FYP´s store og væsentlige aktiviteter. Seminaret var dette år bygget op omkring begrebet
”Kvalitet i psykiatrien” og trods det faktum at vores hovedtaler Poul Nyrup Rasmussen i
sidste øjeblik meldte afbud, lykkedes det efter bestyrelsens mening at stable et godt
fagligt og socialt arrangement på benene, som efterfølgende også blev evalueret positivt
af de deltagende medlemmer.
Lars Søndergaard, Torsten Warrer og Poul Videbech indledte med hver sit bud på
”Kvalitet i behandlingen af psykiatrisk sygdom”. Indlæggene bar alle præg af stort
engagement og den efterfølgende paneldebat gav anledning til en god responderende
diskussion.
Om lørdagen holdt hospitalspræst Christian Busch foredrag omhandlende fremtidens
patienter og om hvordan de klarer belastninger som følge af sygdom. Dette var både
oplysende og vedkommende.
Seminaret 2011 var desuden præget af livlig debat ved generalforsamlingen, hvor der
blev sat fokus på FYP`s formål og opgaver.
Ledelsesgruppen har i 2011 været sammensat af yngre læger fra uddannelsesregion øst
og vest, både repræsenteret ved voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien.
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Der er i årets løb sket en ny konstituering i de forskellige bestyrelsesposter indenfor FYP,
da vores tidligere formand Katinka Moltke i foråret tiltrådte en stilling som overlæge og
derved måtte forlade FYP.
Et kort tilbageblik over det forløbne år melder om mange og alsidige aktiviteter i FYPregi.
Aktuelt har FYP repræsentanter i såvel DPS som i BUP´s bestyrelser samt i flere udvalg
herunder bl.a. videreuddannelsesrådene, psykoterapiudvalget, forskningsudvalget og som
observatør ved DPBO´s møder.
Medlemmer af ledelsesgruppen underviser ligesom i tidligere år på I-kurserne i region øst
og vest, hvor vi fortæller og informerer om FYP, DPS og BUP.
FYP´s Facebook side holdes ligeledes opdateret og vi glæder os over at FB-gruppen
løbende får nye medlemmer.
Derudover har et af ledelsesgruppens medlemmer i 2010-2011været repræsenteret ved
det udvalg, der nedsat af dansk psykiatrisk selskab forestod revisionen af DPS Hvidbog
om dansk psykiatri 2012-2020.
Hvidbogen er et fagligt dokument, der skal give DPS egne medlemmer samt interessenter
og samarbejdspartnere et overblik over, hvordan DPS ser udviklingen og udfordringerne i
psykiatrien netop nu.
Der er i de kommende år særligt fokus på ressourcer i psykiatrien, samspil mellem
somatisk sygdom og den kortere levetid hos psykiatriske patienter, psykisk syge og
arbejdsmarkedet samt samspillet mellem patient- og pårørendeforeninger.
Hvidbogen har været i høring og udgives i januar 2012.
FYP har igen i år været repræsenteret internationalt.
European Federation of Psychiatric Trainees, EFPT, afholdt den årlige kongres i Prag,
Tjekkiet, i juni måned. Danmark har arbejdet aktivt med at skabe et udvekslings program
af 2 ugers varighed, som skal fremme social, kulturel og faglig forståelse for psykiatri
internationalt, dette grundet større bevægelighed for dels læger men og dels patienter.
Som det ser ud nu, er det selvfinansieret, men på længere sigt håber EFPT at kunne søge
midler til at sende flere af sted. Desuden mødtes en stor gruppe af EFPT deltagerne i april
måned i Riga, Letland, for at udveksle ideer og erfaringer for at øge forståelsen mellem
Øst- og Vesteuropæisk tradition. Deltagerne er aktive med egne posters og bar camps.
Der er arrangeret et opfølgende møde i Minsk, Hviderusland til september 2012.
I august måned deltog en ledelsesrepræsentant fra FYP i den Tænketank, som DPS
sammen med Psykiatrifonden og Dagens medicin havde nedsat med henblik på at udpege
de vigtigste forhindringer i forhold til ønsket om at skabe bedre behandlingsmuligheder i
psykiatrien.
På mødet fandt man frem til ti centrale barrierer. Her kan nævnes uensartethed i
behandling, lange ventetider, ukoordinerede patient forløb, manglende inddragelse af
pårørende, underprioritering af psykiatrisk forskning, forvaltning af ressourcer, manglende
effektmål for behandling og manglende fokus på kompetenceudvikling.
10 punkts programmet skal over en periode undersøges nærmere med henblik på evidens
af en mindre udpeget styregruppe, hvorefter projektet afsluttes med en konference i
2012.
FYP har i december endvidere indgivet et høringssvar til voksenpsykiatrisk
uddannelsesudvalg i forbindelse med forslag om ændrede rammer for opgaveskrivning i
hoveduddannelsen.
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Vi slår os i ledelsesgruppen fortsat op på at fremme rekruttering og tiltrække yngre læger
til specialet både indenfor B&U- samt voksenpsykiatrien, ligesom vi medvirker i arbejdet
for at sikre de yngre læger en god uddannelse, der tilstræbes sammenlignelig på tværs af
regionerne. Herudover arbejder vi også aktivt for at specialet samlet set er et attraktivt
lægeligt speciale.
Med håbet om et godt, udbytterigt og innovativt år 2012
Susanne Pernille Iversen
Formand for FYP

Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – PSM
Intet indlæg til årsberetningen.
Psykiatrigruppen for Medicinstuderende - PMS
Året der gik:
I Psykiatrigruppen for MedicinStuderende(PMS) arbejder vi for at øge interessen for og
kendskabet til det psykiatriske speciale blandt medicinstuderende. Dette gør vi dels ved at
arrangere foredrag for vores medstuderende og dels ved at sørge for, at vi er synlige ved
lidt mere festlige arrangementer som f.eks. basisgruppebar. Desuden formidler vi
psykiater-for-en-dag ordningen, hvor studerende på de yngre semestre kan få en forsmag
på, hvordan det er at arbejde som psykiater.
Vi oplever stadig stor interesse og fremmøde til vores foredrag og har indtryk af, at vi har
været medvirkende til det mere positive image, som psykiatrien har fået blandt de
studerende.
I 2010 og 2011 har vi været medarrangører på en stor studenterkonference på tværs af
specialerne, som har til formal at øge interessen for forskning blandt medicinstuderende.
Der er flere og flere studerende, der tager en halvt eller et helt forskningsår, og vi synes,
det er vigtigt at gøre opmærksom på, at der ligger et kæmpe forskningspotentiale
indenfor psykiatrien. Derfor er vi også meget glade for, at DPS støttede arrangementet
økonomisk.
Året der kommer:
I det kommende år vil fokus for PMS være tredelt. Vi vil fokusere på de studerende, der
endnu ikke har haft psykiatriundervisning, på de studerende, der ved at de ikke skal være
psykiatere, og til sidst, de studerende, der allerede har interesse for psykiatri.
De studerende får ofte først kontakt med det psykiatriske speciale meget sent på studiet,
og hvis de får det tidligere er det sandsynligvis ved at sidde fast-vagt på nogle af de
tungeste patienter. Dette giver grobund for en masse fordomme om psykiatrien, som får
masser af tid til at vokse sig stærke, og derfor bliver meget svære at bryde senere.
I PMS håber vi at kunne afhjælpe dette, bl.a. ved at arrangere en række foredrag, der
sigter mod en bred gruppe af medicinstuderende, og som ikke kræver noget
forhåndskendskab til psykiatri.
En stor del af de studerende har allerede en idé om hvilket speciale de skal vælge, og
dette er (heldigvis) ikke altid psykiatri. I PMS mener vi dog, at psykiatri spiller en rolle i
stort set alle specialer. Dette budskab vil vi prøve at sprede, bl.a. ved de førnævnte brede
foredrag, men også i høj grad ved et tæt samarbejde med de andre basisgrupper.
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Det er vigtigt at vække de studerendes interesse for psykiatri. Men det er minimum lige så
vigtigt at fastholde den hos dem, der allerede har denne. Vi vil her fokusere på to
områder, faglig stimulering, og udbygning af netværk. Vi vil fremme det faglige niveau
ved at afholde korte oplæg til hvert månedsmøde, og ved at afholde en månedlig journal
club. Mht udbygning af netværk, så vil det organisatoriske arbejde i sig selv være en stor
hjælp. Derudover vil hver journal club blive efterfulgt af øl på Nørrebros bryghus – så der
vil være rig mulighed for at networke med alle de andre psykiatriinteresserede, på tværs
af semestrene.
Til slut vil vi gerne sige tak til DPS og til alle de psykiatere, der har deltaget i foredrag
eller i psykiater-for-en-dag ordningen. Et tak skal også lyde til Region Sjællands Psykiatri,
hvis økonomiske støtte gør driften af PMS mulig.
På vegne af bestyrelsen i PMS,
Rasmus Handest og Celina Skjødt, hhv. nuværende og tidligere formand.

Danske Psykiatere og Børne-ungdomspsykiateres
Organisation (DPBO)
DPBO varetager medlemmernes faglige, økonomiske organisatoriske og kollegiale
interesser. Vi mener det er vigtigt at skabe samarbejde og koordination imellem DPBO, de
videnskabelige selskaber samt hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis. Der er 896
medlemmer.
Vores kollegaer i FAS og FAPS er vores forhandlere direkte til de offentlige arbejdsgivere.
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktiserende
speciallæger sammen med FAPS.
Forhandlinger om fuld modernisering for Børne og Ungdoms Psykiatri er startet i 2010
med Eva Christiansen som repræsentant for DPBO – der har ikke været møder i 2011.
For voksen psykiatri er søgt om lyn – modernisering på 2 områder samt søgt om at
komme i betragtning for fuld modernisering. Forhandling forgår langsomt mellem FAPS og
RTLN, regionernes lønnings og takstnævn.
DPBO har besluttet at opsige vores faste aftale med journalist Kirsten Bohl. Der er ikke
midler til forsættelse af aftalen. Vi har været meget tilfredse med samarbejdet med
Kirsten Bohl. Vi vil efterfølgende bruge Kirsten Bohl til ad hoc opgaver.
Vi prioriterer samarbejdet højt med de videnskabelige selskaber og holder årligt et
fællesmøde med DPS og BUP. Vi bakker op om DPS store arbejde med at synliggøre
psykiatrien i medierneog formand Jeanett Bauer store indsats i den forbindelse.
Vi er bekymrede for regionernes manglende lydhørhed overfor speciallægerne og har i
2011 arbejdet for at sikre en bedre dialog. Det er et arbejde der vil fortsætte de
kommende år. Lægeforeningen har gjort psykiatrien til indsatområde og der er nedsat et
psykiatriudvalg som arbejder med at afklare og synliggøre de økonomiske midler, der
tilføres psykiatrien bla. fra satspuljer, for at danne sig overblik over prioriteringen af disse.
Fra DPBO deltager Eva Christiansen og Poul-Erik Carlsen.
DPBO afholder generalforsamling mandag den 07.05.2012 kl. 17, i Domus Medicus.
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Bestyrelsen består af.
For Voksenpsykiatrien:
Praktiserende speciallæge Poul-Erik Carlsen formand.
Praktiserende speciallæge Jette LaBianca næstformand.
Praktiserende speciallæge Asker Stig Nielsen kasserer.
Praktiserende speciallæge Begitte Lauritsen.
Overlæge Marianne Kastrup
For Børne og Ungdoms Psykiatri
Praktiserende speciallæge Eva Christiansen næstformand.
Overlæge Ann Mari Etting.
Observatører:
Fra FAS, næstformand praktiserende speciallæge Niels Siebuhr.
Fra FYP Rene Sjælland
Formand Poul Erik Carlsen
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Love for Dansk Psykiatrisk Selskab
§ 1 Navn
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS).
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS).
§ 2 Formål
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets opgave at
fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets
udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk behandlingstilbud og at
udbrede kendskabet til psykiatri.
§ 3 Medlemsforhold
Stk. 1
Som medlemmer kan optages læger.
Stk. 2
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse.
Stk. 3
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer fordrer, at
2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stemmer herfor, idet
bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger.
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.
Stk. 4
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets bestyrelse
herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september.
Stk. 5
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets love,
eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem protesterer mod
eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkommende generalforsamling
tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal
være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til generalforsamlingen.
§ 4 Kontingent
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det respektive
år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf.
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af medlemmer
betaler nedsat eller intet kontingent.
§ 5 Bestyrelse
Stk. 1
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand.
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Stk. 2
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden kan
genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperioden på 4 år ikke
umiddelbart genvælges som formand.
ÅRSBERETNING 2007
Stk. 3
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen.
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale
sammenhængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes
ikke heri.
Stk. 4
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som
læge under videreuddannelse, speciallæge, 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.
§6
Stk. 1
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand samt
sekretær og kasserer.
Stk. 2
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden som ny
formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald hos øvrige
bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt bestyrelsesmedlem indtil
næste generalforsamling.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt
indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde.
Stk. 4
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående skridt altid
skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse.
§ 7 Generalforsamling
Stk. 1
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål.
Stk. 2
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned.
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære
generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig selskabets
medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og
forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder formand for selskabet
(opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på generalforsamlingen). Forslag
om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem.
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Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den ordinære generalforsamlings afholdelse
fremsende forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen.
Stk. 3
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 uger i
forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde den endelige
dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til bestyrelsen, herunder
formand.
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordinære
generalforsamling.
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning herom
indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrelsesmedlemmer
eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med mindst 3 og højest 8 ugers
varsel.
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre muligheden
for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, skal der
tages geografi ske hensyn ved placeringen af disse.
Stk. 4
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter:
1) Valg af dirigent.
2) Beretning v/formanden.
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant.
6) Valg af revisor og kollegial revisor.
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
8) Eventuelt.
Stk. 5
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget på
dagsordenen.
Stk. 6
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre andet
følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis det kræves af
blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Listeopstilling kan ikke finde sted.
Stk. 7
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af dirigenten og
bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad efter
generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet.
Stk. 8.
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden og denne
vedtages af 2/2 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer afgår den samlede
bestyrelse i løbet af 3 mdr. fra generalforsamlingen at regne.
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamlingen inden 2 måneder
efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse.
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§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af selskabet
og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er medlemmer af
Foreningen af Yngre Læger.
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fællesskab
af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i
Danmark.
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på Fraktionen
af Yngre Psykiateres generalforsamling.
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette
skriftligt til selskabets bestyrelse.
§ 9 Interessegrupper
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i faglige
interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab - eventuelt tillige under Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark - og derved bidrage til at give bredde til
selskabets aktiviteter.
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne.
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet.
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper.
§ 10 Udvalg
Stk. 1
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes ad hoc.
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for
genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år.
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for udpegning
af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlemmer. Det tilstræbes, at
Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg. Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræsenteret i selskabets
udvalg.
Stk. 2
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter
efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i
Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter.
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS
Stk. 1
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til
varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige
myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer og
selskaber m.m.
Stk. 2
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende regler:
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater,
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psykiatri.
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor - kan
bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger.
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§ 12 Regnskab og formue
Stk. 1
Selskabets regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt kollegial
revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sammenhængende
funktionstid på 6 år.
§ 13 Tegning og hæftelse
Stk. 1
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem.
Stk. 2
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser.
§ 14 Urafstemninger
10% af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på en
generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal sendes
til urafstemning.
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse blandt
selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv orientering
om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel majoritet af de
afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget.
§ 15 Lovændringer
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst
halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen,
men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder
bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovændringens endelige
vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling
- i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer på den nye
generalforsamling stemmer for forslaget.
§ 16 Opløsning
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at mindst
halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de tilstedeværende
medlemmer stemmer for forslaget.
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalforsamlingen,
men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder
bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om
opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye
generalforsamling stemmer for en opløsning af selskabet.
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning om
fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal tilfalde
Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk forskning.
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Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005.
Cirkulære med relation til ovenstående love
1.
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at formanden
som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet 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, Ikursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg.

