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1. Formandens Beretning 
1.1 DPS’ struktur  
Dansk Psykiatrisk Selskab(DPS) er et videnskabeligt selskab for læger der interesser 
sig for psykiatri. Medlemmerne er derfor altovervejende speciallæger i psykiatri og 
læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En del af medlemmerne er slut-
tet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed 
er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalfor-
samlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan ned-
sætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige 
arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mu-
lighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Sel-
skabets love giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige 
grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan være as-
socieret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der 
er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love. 

1.2 Medlemmer 
Medlemstal pr. 31. december 2018  
Ordinære medlemmer: 868 
Æresmedlemmer: 5 
Korresponderende medlemmer: 22 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer: 209 
Udlandsarbejdende medlemmer: 5 
I alt: 1.109 
 
Antal medlemmer Mænd Kvinder I alt 
YL 80 163 243 
 
Medlemmer afgået ved døden i år 2018: 

Else Aagaard Antonsen 
Per Bech 

Æret være deres minde 

1.3 Medlemsmøder  
Medlemsmøde nr. 626, generalforsamling 2018 blev holdt den 16. marts 2018 på 
Hotel Nyborg Strand. Protokollat af generalforsamlingen er indsat efter forman-
dens beretning. 

1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2019 
Gitte Ahle, formand, valgt 2018 
Julie Nordgaard, næstformand, valgt 2016 
Tove Mathiesen, kasserer, valgt 2017 
Rasmus Handest, sekretær webredaktør, valgt 2018.  
Thomas Kirkegaard, valgt 2018 
Lene Høgh, valgt 2018 
Annick Parnas, valgt 2016 
Lykke Pedersen, valgt 2013 
Bjørn Ebdrup, suppleant 
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1.5 Bestyrelsens arbejde 2018.  

1.5.1 Bestyrelsesmøder: 
Bestyrelsen har i 2018 holdt bestyrelsesmøder den 29/1, 26/2, 3/4, 30/4, 28/5, 
25/6, 2-3/9, 1/10, 5/11, 27/11. 

1.5.2 Psykiatrihandlingsplan II 
Året har hovedsageligt stået i Psykiatrihandlingsplan lls tegn. Optil den 21.9.18 var 
der travlhed alle vegne, som det vil fremgå af nedenstående, med at gøre op-
mærksom på, hvad vi ønskede af en Psykiatriplan ll, og efterfølgende har der været 
travlhed med at forsøge at få det bedste ud af det, som kom med regeringens 
plan. 

DPS deltog optil Psykiatriplan ll i adskillige møder i forskellige fora blandt andre 
Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen og Psykiatrialliancen. 

Der blev også afholdt 3 rundbordsmøder med Sundhedsministeren, hvor vi deltog 
og følte os hørt og forstået. Alle deltagere ved mødet var enige om, at psykiatrien 
havde brug for et kapacitetsløft, en langsigtet plan og en massiv og varig økono-
misk tilførsel. De øvrige deltagere var Psykiatrialliancen, Sind, Psykiatrifonden, 
Bedre Psykiatri, LAP, Det Sociale Netværk, BUP, DP, FOA, DSR, LF og SL. Det var 
nogle gode møder, hvor også direktøren for SST deltog, og der var mulighed for 
at kommentere SSTs psykiatriplan ”Styrket indsats for mennesker med psykiske li-
delser”. Man havde desuden mulighed for at eftersende vigtige pointer til 
Sundhedsministeren, hvilket vi selvfølgelig benyttede os af.  

Efterfølgende kunne vi høre, at en del af vores pointer var hørt og forstået og blev 
brugt af ministeren, når hun udtalte sig. Så vi var glade og optimistiske. Det viste 
sig dog, at træerne ikke voksede ind i himlen. Og vi syntes, at der var grund til at 
gennemgå regeringens psykiatriplan – ”Vi løfter i fællesskab” punkt for punkt og 
kommentere planen. DPS´ kommentarer ligger på DPSnet. Men sagt helt kort så vi 
var skuffede over den endelige plan. 

1.5.3 Lægeforeningen  
DPS har et fremragende samarbejde med lægeforeningen. I lægeforeningens psy-
kiatriudvalg har man som bekendt i en årrække arbejdet for at styrke psykiatrien.  

Lægeforeningen har lavet et stort gennemarbejdet psykiatriudspil, ”Styrk psyki-
atrien nu – det vedrører os alle”. Udspillet var forudgået af en stor undersøgelse, 
som lægeforeningen lavede blandt psykiatere, så det er blevet et stærkt udspil 
underbygget af tal. 

Det blev endeligt vedtaget på lægemødet i Kolding den 20.-21.4, hvor Gitte Ahle 
deltog.  

Ved samme møde blev professor Merete Nordentoft kåret som æresmedlem. 

Overlægeforeningens Psykiatriudvalg lavede et symposium vedr. Psykiatriplan ll 
30.5.18, som hed: ”Psykiatrien- del af et sammenhængende væsen med lighed i 
behandlingstilbuddene”. DPS havde sammen med BUP et oplæg under overskrif-
ten ”Vi drømmer om”. Dette blev præsenteret af formændene. Symposieleder var 
Martin Krasnik, som efterfølgende stillede spørgsmål. DPS´ formand deltog senere 
på dagen i paneldebat.  Der var tillige oplæg af sundhedsøkonom Jacob Kjellberg, 
professor i sundhedsret Mette Hartlev, KLkontorchef for socialudvalget Niels 
Arendt Nielsen, DR Vicedirektør Tommy Kjelsgaard, direktør RKKP Jens Winther 
Jensen, Patient og pårørendeforeninger SIND v/ Knud Kristensen og Bedre Psyki-
atri / landsformand Erik Ravn. 
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Gitte Ahle deltog til slut i paneldebat. 

Overlægeforeningens Psykiatriudvalg har nu fået overlæge Inger Brødsgaard som 
formand. Det er sammensat af en overlæge fra hhv. Børne-unge og voksenpsyki-
atri fra hver region. Fra DPS´ bestyrelse sidder Lene Høgh og Gitte Ahle. 

Yngre Læger har lavet en stor undersøgelse blandt yngre læger i psykiatrien forud 
for regeringens psykiatriplan. Undersøgelsen omhandlede uddannelse, fastholden 
og rekruttering af yngre læger i psykiatrien. Rasmus Handest og Gitte Ahle deltog 
i møder med YL i den forbindelse.  

1.5.4 SST 
DPS havde den 13.9.18 møde med direktør Søren Brostrøm, hvor vi fremsatte vo-
res forslag, ønsker og bekymringer for en fremtidig psykiatri.  

Vi har sendt kommentarer til SSTs psykiatriudspil. Og vi har i forbindelse med, at 
Sundhedsministeren var kaldt i samråd vedr. pladssituationen i psykiatrien sendt 
forespørgsel til SST. 

Der har i lighed med foregående år været afholdt møder i SSTs psykiatriudvalg. 
Akutområdet – herunder den akutte psykiatri har været et større emne i 2018. DPS 
har i den forbindelse deltaget i møder om akutområdet under LF/LVS m.h.p. råd-
givning af SST. Derudover har vi deltaget i særlige møder med SST sammen med 
Dansk Pædiatrisk Selskab og Dansk Geriatrisk Selskab, da det forventes, at vores 
patienter vil have særlige behov i fremtidige fælles akutmodtagelser. 

I forbindelse med regeringens psykiatriplan har SST indledt nogle møder om fag-
lige og organisatoriske forhold vedr. psykologers og psykiateres ansvar for udred-
ning, diagnostik, behandling mv. i den regionale psykiatri. Der har foreløbig været 
afholdt et møde med deltagelse af: 

Eva Secher Mathiasen Formand Dansk Psykolog Forening. 
Rose Marie Mollerup, Jakob Lind Bern og Mette-Sofie Arnvig Psykologer og Fæl-
lestillidsrepræsentanter Dansk Psykolog Forening. 
Kira Hjul Hallberg Konsulent Dansk Psykolog. 
Forening Martin Kaag Chef, Politisk afdeling Dansk Psykolog Forening. 
Gitte Ahle Formand Dansk Psykiatrisk Selskab. 
Rasmus Handest Bestyrelsesmedlem Dansk Psykiatrisk Selskab. 
Anne Marie Råberg Christensen Formand Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab 
i Danmark. 
Anna Sofie Hansen Bestyrelsesmedlem i BUP og FYP Foreningen af Yngre Psykia-
tere. 
Andreas Rudkjøbing Formand Lægeforeningen. 
Lisbeth Lintz Formand Overlægeforeningen. 
Kirsten Ilkjær Formand Foreningen af Praktiserende Speciallæger. 
Cæcilie Trier Formand for uddannelsesudvalget Yngre Læger. 
Janne Vinderslev Afdelingschef - politik, strategi og kommunikation Yngre Læger. 
Josefina Hindenburg Krausing Chefrådgiver Danske Regioner. 
Thomas I. Jensen Centerchef Danske Regioner. 
Anders Meinert Pedersen Lægefaglig direktør Region Syddanmark. 
Søren Bredkjær Vicedirektør Region Sjælland. 
Helene Bilsted Probst Centerchef Sundhedsstyrelsen. 
Kirsten Hansen Sektionsleder Sundhedsstyrelsen. 
Sara Korngut Specialkonsulent Sundhedsstyrelsen. 
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Det første møde har været afholdt den 7.12.18. Det forløb godt og konstruktivt. 
Næste møde er den 23.1.19. 

1.5.5 PsykiatriAlliancen  
Som bekendt blev DPS´ tidligere formand Torsten Bjørn Jacobsen valgt til talsper-
son for Psykiatrialliancen, hvorfor han gik af som formand i DPS. 

Psykiatrialliancen har netop ved seneste møde 10.12.18. optaget 2 nye medlem-
mer – Peer-netværket og FOA, og tæller nu 35 foreninger. 

Ved samme møde blev der valgt ny koordinationsgruppe, som nu ser således ud: 
• Erik Ravn, Bedre Psykiatri, BP  
• Gitte Ahle, Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS  
• Hanne Skou Kadziola, Landsforeningen af nuværende og tidligere psykiatribru-
gere, LAP 
• Kristian Bennedsen, SIND 
• Louise Boy Larsen, Socialpædagogernes Landsforbund, SL 
• Martin Kaag, Dansk Psykologforening 
• Mikkel Sjølund, Outsideren 
• Torben Klitmøller Hollmann, FOA 
• Torsten Bjørn Jacobsen, Psykiatrifonden, PF 
Kristian Bennedsen blev valgt til ny talsperson for alliancen og afløser Torsten Bjørn 
Jacobsen. 

1.5.6 Danske Regioner 
Danske Regioner har taget initiativ til Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i 
Psykiatrien. DPS har foreløbig deltaget i et møde i dette forum.  
Derudover har DPS har deltaget i Dialogmøde om kvalitet i socialpsykiatrien af-
holdt af Danske Regioner. 

1.5.7 Møde med psykiatriordførerne  
DPS har, som de øvrige år også i 2018, afholdt møder på Christiansborg med 
partiernes psykiatriordførere. Møderne har primært været på vores initiativ, men 
der har også været geninvitationer. Der er oplevelsen, at man lytter til os og tiden 
brugt på møderne er givet overordentlig godt ud. 

1.5.8 Anden mødeaktivitet med debatindlæg 
CPH Dox: 
I forbindelse med visningen af Depardons dokumentarfilm 12 Days var DPS invite-
ret til at deltage i en efterfølgende debat om tvang. Ordstyrer var Anne Lindhardt. 
I panelet var Maria Ventegodt Liisberg, ligestillingschef ved Institut for Menneske-
rettigheder, Knud Kristensen, formand for landsforeningen SIND, Charlotte Fischer, 
formand for psykiatriudvalget i Danske Regioner og Gitte Ahle. 

Folkemøde: 
Der var rift om os til Folkemødet. Vi fik 6 invitationer til at deltage i debatter. Des-
værre kunne vi ikke nå at være med om torsdagen hos ”En af os”, og vi måtte også 
takke nej til et andet oplæg, som lå samtidig med et vi allerede havde takket ja til. 
De debatter, hvor vi deltog i panelet var: 
Bedre samarbejde i psykiatrien – hvordan bliver regioner og kommuner bedre til 
at samarbejde om indsatsen for mennesker med psykiske lidelser?  Arrangør: SIND, 
Psykiatrifonden og DPS. I panelet var Kristian Würtz, Rådmand for Sociale forhold 
og Beskæftigelse, Aarhus Kommune (A) Hanne Roed, 1. næstformand for regions-
rådet, Region Midtjylland og medlem af Danske Regioners Psykiatri- og Socialud-
valg (B)., Anne Lindhardt og Gitte Ahle 
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Lad os gøre psykisk sårbarhed/sygdom til en folkesag. Arrangør: SIND og FOA. I 
panelet var Karen Stæhr FOA, Knud Kristensen SIND og Gitte Ahle 
De mest udsatte borgere med psykiske lidelser og misbrug. Arrangør: SIND og 
Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering. I panelet var Trine Torp (SF), Mogens 
Seider, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Mia Kristine Hansen, Formand 
for Foreningen for Børn med angst og Gitte Ahle. 
Institut for menneskerettigheder havde inviteret os til debat om, de retspsykiatriske 
patienters rettigheder, hvor DPS deltog i debat med SIND. 
Formanden for autismeforeningen havde inviteret os til tapas med HKH Marie, og 
vi var også til reception hos Bedre Psykiatri og SIND. 

Psykiatritopmøde: 
Ved dette års psykiatritopmøde deltog DPS i 3 debatoplæg: 

Det ene var arrangeret af SIND og tog udgangspunkt i de sværest behandlelige 
patienter med eventuelt komorbidt misbrug. Herunder kom vi selvfølgelig ind på 
”de særlige pladser”. Paneldeltagere var Mogens Seider, Dansk Selskab for Psyko-
social Rehabilitering, Mia Kristine Hansen, Formand for Foreningen for Børn med 
angst og Gitte Ahle. 

Det andet var arrangeret af Bedre Psykiatri og omhandlede inddragelse af og sam-
arbejde med de pårørende. Paneldeltagere var Erik Ravn Formand for Bedre Psy-
kiatri, Liselott Blixt MF Formand for Sundheds- og ældreudvalget og Gitte Ahle. 

Det 3. var også arrangeret af SIND og handlede om hvordan vi kan bedre samar-
bejdet mellem sektorerne. Paneldeltagere var Anne Lindhardt Formand for Psyki-
atrifonden, Hanne Roed, 1. næstformand i Regionsrådet i Region Midtjylland (R) 
og medlem af Danske Regioners Psykiatriudvalg og Julie Nordgaard.  

Det er vores indtryk, at DPS alle steder bliver mødt positivt ved debatterne, og at 
der er opbakning til vores synspunkter blandt tilhørerne. 

1.5.9 Anden mødeaktivitet i øvrigt 
DPS har desuden blandt andet deltaget i møder med Bedre Psykiatri, SIND, Danske 
Handicaporganisationer, Dansk Selskab for Psykosocial Rehabilitering, Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, og KL. 

1.5.10 Høringssvar 
DPS har i 2018 afgivet følgende høringssvar: 
Høringssvar: Besvarelse af spørgsmål i forbindelse med forslag til lov om ændring 
af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien, sundhedsloven og forskellige andre 
love. 

Høringssvar: Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psyki-
atrien m.v. (præcisering af målgruppen til de særlige pladser på psykiatrisk afde-
ling, indstillingsret for regionsrådet og justering af visitationskriterierne til de sær-
lige pladser på psykiatrisk afdeling). 

Høring over bekendtgørelser på Sundheds- og Ældreministeriets område – kon-
sekvensændringer som følge af databeskyttelsesforordningen og databeskyttel-
sesloven mv. 

Vedr.: Udkast til bekendtgørelse om tilskud til psykologbehandling i praksissekto-
ren for særligt udsatte persongrupper. 

Høring over udkast til bekendtgørelser og vejledningen om behandling af per-
sonoplysninger i Sygehusmedicinregisteret. 
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Høringssvar vedr. forslag til lov om ændring af Sundhedsloven (egenbetaling for 
tolkebistand). 

Høring over udkast til lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nedbringelse af 
sagsbehandlingstiden i straffesager). 

Høring over udkast til forslag til lov om forsøg med socialt frikort. 

Høringssvar til udkast om Vejledning om ordination af afhængighedsskabende 
lægemidler. 

1.5.11 Udpegninger fra DPS i 2018  
Arytmi risiko ved behandling med psykofarmaka. Opdatering af vejledning – An-
ders Fink. 

NKR Bulimi – Birgitte Munk Jensen. 

NKR Borderline – Per Sørensen, Erik Simonsen. 

Pro.medicin.dk: Ny forfatter til afsnittene om misbrug og afhængighed af medicin 
eller rusmidler – Casper Westergaard. 

Landsforeningen for autisme: Klinisk retningslinje m.h.p. udredning af autisme hos 
voksne – Lise Nyholm, Jonas Linneke, Tanja Maria Sheldrick-Michel. 

Repræsentant til arbejdsgruppen for udarbejdelse af læringsmateriale om hen-
sigtsmæssig medicinering til personer med demens, initiativ 5 i den Nationale De-
menshandlingsplan – Flemming Mørkeberg. 

Psykiatrisk konsulent til rollerne i filmatiseringen af Christian Jungersens ”Undtagel-
sen” – Bent Rosenbaum. 

NKR Forlænget sorgreaktion – Annette Lolk. 

STPS: Anmodning om udpegning af repræsentanter med lægefaglig indsigt i 
sundhedsfaglige forhold varetaget i danske fængsler og arresthuse – Bjarne Chri-
stensen. 

Vidensråd for Forebyggelse – Merete Nordentoft. 

Styregruppen for den Nationale Demensdatabase - Eva Sonja Schøth. 

SST Suppleant i Ankenævnet for Patienterstatning – Gitte Ahle. 

Repræsentant til bedømmelsesudvalget vedr. Prisopgaven i psykiatri 2018 som 
Danske Regioner, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab, Dansk Selskab for Di-
striktspsykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab står for – Martin Balslev. 

Repræsentant for DPS i Psykiatrialliancen – Dorte Sestoft. 

Ansættelsesudvalg for speciallægeuddannelsen: 
Øst – Torsten Jacobsen, Johannes Krogh. 
Nord – Bente Brysting, Marie Behrndtz Brandsborg. 
Syd – Lene Høgh, Ragner Olsen.  

1.5.12 Forfattere og referenter for Medicin.dk 
Forfattere: 
Anders Fink-Jensen 
Lars Vedel Kessing 
Finn Zierau 
Raben Rosenberg 
Poul Videbech 
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Referenter: 
Anders Fink-Jensen 
Jimmi Nielsen 
Sune Straszek 
Martin Balslev Jørgensen 
Maj Vinberg 
Torben Arngrim 

1.5.13 Sommerskole  
Vi har i år med stor succes afholdt Sommerskole. Deltagerne var fra 2. til 12. se-
mester. Vi fik en meget flot evaluering. Da vi skulle planlægge Sommerskolen og 
skrev rundt til under underviserne, svarede de lynhurtigt tilbage og stillede med 
glæde op. Det var bare så dejligt at se den opbakning og velvilje der var i forbin-
delse med det projekt. Tusind tak for det. Vi planlægger Sommerskole igen i 2019. 

1.5.14 Ad hoc udvalg 
DPS har i 2018 haft 2 ”Ad hoc-udvalg”. 

Det ene har udfærdiget ”Psykiaterens profil”, som nu ligger på DPSnet. Dette ud-
valg er nu færdigt. Tak til de medlemmer, som har deltaget i udvalget, og tak til 
de mange medlemmer, som bidrog med input ved symposiet på Årsmødet i 2018, 
således at arbejdet kunne færdiggøres. 

Det andet udvalg er netop nedsat. Det skal arbejde med fremtidens psykiatri og 
komme med vores bud på, hvordan psykiatrien bedst struktureres fremadrettet. 
Arbejdsformen bliver, som ved ”Psykiaterens profil”, en gennemgående arbejds-
gruppe med bred sammensætning, som udfærdiger et oplæg til ”DPS definerer 
Fremtidens Psykiatri”. Dette vil blive fremlagt på symposium på Årsmødet 2020, 
således at alle DPS´ medlemmer har mulighed for at komme med input og evt. 
forslag til ændringer. Herefter færdiggøres dokumentet, som forventes klar i efter-
året 2020. 

1.5.15 Internationalt 
DPS har i 2018 deltaget i internationalt arbejde, bl.a. i kraft af medlemskaberne af 
Nordic Psychiatric Association (NPA) og European Psychiatric Association (EPA). 

NPA afholdte i foråret et møde i Tallinn, og Nordic Congress in Psychiatry, der 
afholdes hvert tredje år, blev i 2018 afholdt i Reykjavik. Her blev formandskabet for 
NPA overdraget til Ulrik Malt fra Norge.  

I december afholdte EPA-møde, og i den forbindelse havde EPA, sammen med 
patientorganisationen ”GAMIAN-Europe” arrangeret et møde i Europa-Parlamen-
tet, med henblik på at arbejde for at få udarbejdet en passende EU-politik, for at 
bidrage til god behandling og forebyggelsen af psykisk lidelse. 

Generelt er EU's støtte til forskning inden for sundhedsområdet faldende, og psy-
kiatrien fylder en mindre del af dette budget, end tidligere. For at imødekomme 
dette, vil EPA fremover lægge yderligere vægt på patientcentreret behandling, og 
vil arbejde tættere sammen med patient- og pårørendeorganisationer.  

Endnu en vigtig begivenhed i forhold til dansk psykiatri i en international kon-
tekst, er at Dansk Psykiatrisk Selskabs tidligere formand, Torsten Jacobsen, er ble-
vet valgt til formand for UEMS section of psychiatry. UEMS er den europæiske 
forening af de medicinske specialer, og formålet er at sætte en standard for den 
postgraduate uddannelse af læger. 
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1.5.16 DPSnet og informationsstrategi 
Hjemmesiden. Dpsnet.dk er omdrejningspunktet for vores kommunikation med 
medlemmerne, med andre interessenter og med omverdenen generelt: Der er dér, 
man finder interviews med DPS' formand og andre presseklip om emner, der er 
centrale for dansk psykiatri. Dér man finder tilmeldingsblanketten og programmet 
til DPS' Årsmøder, og dér man kan læse DPS' høringssvar, pressemeddelelser og 
debatindlæg.  

Antal brugere. Også i 2018 har vi haft fokus på at styrke hjemmesiden og synergien 
mellem den og vores medlems- og nyhedsbreve. Det har givet resultater: I 2018 
var der i alt 168.069 besøg mod 149.588 i 2017 (en stigning på 11 pct.). Heraf var 
de 78.374 unikke besøg i 2018 – mod 58.931 i 2017 (en stigning på 25 pct.). Og et 
tigerspring ift. 2013, hvor der var 58.214 besøg på hjemmesiden. 

Ligesom i 2017 var de fem mest besøgte sider i 2018: 1) Nyheder (herunder pres-
seklip, DPS-indlæg mm).  
2) Om DPS --> Årsmøde 2018. 3) Publikationer (herunder guidelines). 4) Uddan-
nelse (herunder i-stilling og h-stilling). 5) Forskning (herunder fonde/legater). Har 
du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DPS’ webmaster, Asbjørn: dps-
net.dk@gmail.com 

DPS’ Blog. Bloggen rummer indlæg om emner, der optager medier, politikere og 
beslutningstagere som fx tvang, vold, medicinering og etik. Mange indlæg har 
dannet afsæt for interviews med DPS’ formandskab, så den er et godt udstillings-
vindue. Vi vil altid gerne have nye indlæg. Kontakt DPS' journalist, Birgitte Ehrhardt, 
hvis du har lyst til at skrive et indlæg. 

DPS' Medlems- og Nyhedsbreve. Begge breve har i flere år været elektroniske. Det 
samme gælder DPS' Årsberetning og indkaldelsen til DPS' Generalforsamling, som 
siden 2017 foregår via Medlemsbrevet og hjemmesiden. Har du spørgsmål til bre-
vene, så kontakt Birgitte: birgitte.ehrhardt@gmail.com 

Medlemsbrevet har 1050 abonnenter. Brevet udkom 13 gange i 2018 – fire ordi-
nære numre, syv særnumre (primært om årsmødet) og to særnumre med presse-
meddelelser om hhv. formandsskifte og DPS' syn på regeringens udkast til en ny 
psykiatriplan. Tidligere numre kan ses på dpsnet.dk/nyhedsbrev. Er der stof, du 
gerne vil have med, er du altid velkommen til at kontakte Birgitte. 

Nyhedsbrevet har 1232 abonnenter og retter sig mod pressen og interessenter 
som Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, regioner, kommuner o.a., der har lyst til 
at følge DPS' arbejde. Brevet er med til at sikre, at centrale aktører kender DPS og 
vore synspunkter. Hvert nummer udløser typisk henvendelser fra pressen. Brevet 
udkom 6 gange i 2018 – tre ordinære numre og tre særnumre. Tilmelding på for-
siden af dpsnet.dk 

1.5.17 Presse 
Vi har i dag et godt netværk af journalister, der kender DPS og de udfordringer, 
som danske psykiatere møder, herunder de faglige og økonomiske rammebetin-
gelser for dansk psykiatri. Også på Christiansborg kender man os – DPS blev igen 
i 2018 nævnt af en ordfører i et indlæg fra Folketingets talerstol. 

Det har gjort det lettere for os at komme til orde og tegne et nuanceret billede af 
forholdene. Hvor mange henvendelser fra pressen tidligere handlede om enkelt-
sager, handler hovedparten i dag om ny lovgivning eller om de faglige og økono-
miske betingelser, der udgør rammerne for DPS' medlemmers arbejde; dvs. om 
mere overordnede spørgsmål.  

mailto:dpsnet.dk@gmail.com
mailto:dpsnet.dk@gmail.com
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At DPS er blevet en kendt aktør betyder bl.a., at DPS' formand bliver inviteret til at 
udtale sig i mange sammenhænge – fra interviews i dagspressen og fagmedier 
som Altinget og Ugeskriftet til debatindlæg sammen med formændene for DSR 
og FOA. Det betyder også, at vi bruger en del tid på journalist- og kommunikati-
onsstuderende, som er optaget af området og har brug for et interview til en op-
gave. 

Både i 2016 og 2017 havde medierne meget fokus på psykiatri. Men i 2018 steg 
interessen eksplosivt. Det skyldes primært en ting: Den handlingsplan for psykiatri, 
som regeringen havde annonceret. 

Regeringen havde tilbage i 2017 meldt ud, at vi ville få en ny national handlingsplan 
for psykiatrien i 2018.  
For centrale aktører var den platform en oplagt anledning til at igangsætte under-
søgelser og analyser, som kunne give ny viden om/sætte fokus på vigtige udfor-
dringer; også udfordringer, som ligger DPS på sinde.  
De mange nye rapporter og tal satte deres præg på mediernes dagsorden. Her 
skal blot nævnes nogle få: 

I marts kom rapporten "Mental sundhed – et samlet behandlingstilbud til menne-
sker med psykisk sygdom og misbrug" med Danske Regioner, Lægeforeningen, 
Bedre Psykiatri og Dansk Psykiatrisk Selskab som afsendere. 

I april udgav Lægeforeningen sit store udspil: ’Styrk psykiatrien nu – det vedrører 
os alle', der påpeger, at psykiatrien stadig er sundhedsvæsenets stedbarn, og rum-
mer forslag til, hvordan området kan styrkes.  

I maj kom KL's rapport "Styrket indsats for mennesker med psykiske vanskelighe-
der", der efterlyste et markant økonomisk løft til psykiatrien. Og i juni kom Dansk 
Sygeplejeråds Psykiatriundersøgelse 2018, der satte fokus på den akutte mangel 
på sengepladser.  

Sidst i juni offentliggjorde Sundhedsstyrelsen så sit samlede faglige indspil til den 
nye psykiatriplan: "Styrket indsats for mennesker med psykiske lidelser – et fagligt 
oplag til en samlet plan for psykiatriens udvikling." DPS har udarbejdet et papir 
med vores kommentarer til rapporten. Papiret kan ses på dpsnet. 

De mange nye tal og oplysninger dannede afsæt for en myriade af historier om 
forholdene i psykiatrien. De skabte også stor travlhed hos DPS' formand, som nær-
mest dagligt blev bedt om at kommentere et forslag, et synspunkt eller nogle nye 
tal. Centrale interviews og rapporter kan ses på dpsnet.dk 

Den 21. september kom så regeringens længe ventede udspil til den nye plan: ”Vi 
løfter i fællesskab – En samlet handlingsplan for psykiatrien frem mod 2025”. Som 
formanden selv skriver, rummer den gode takter, men lever på væsentlige punkter 
desværre ikke op til vores forventninger. Også her har DPS udarbejdet et papir 
med vores kommentarer til planen. Papiret kan ses på dpsnet. 

Presseomtale. Pressemæssigt blev 2018 dermed igen et usædvanlig travlt år. 
Dansk Psykiatrisk Selskab blev nævnt 515 gange i pressen, mens formand Gitte 
Ahles navn alene blev nævnt 411 gange.  

DPS 2018 
DPS har haft endnu et travlt år. Den politiske og mediemæssige interesse har været 
stor – ikke mindst set i lyset af regeringens psykiatrihandleplan. Der er fortsat pres 
på behandlingsenheder i hele landet, men fortsat ikke udsigt til en langsigtet plan 
med økonomisk styrke. Vi har stor opbakning fra og et godt samarbejde med 
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lægeforeningen og andre fagpolitiske selskaber, samt patient- og pårørendefor-
eninger, så det skal nok lykkes på et tidspunkt at løfte psykiatrien i fællesskab. 
Bestyrelsen vil rette en varm tak til selskabets medlemmer for på hver deres måde 
at løfte opgaven med at bedre patientbehandlingen, fremme vores omdømme i 
offentligheden og skabe en positiv stemning omkring vores fag. En særlig tak til 
de mange medlemmer, der har bidraget i faglige og organisatoriske arbejdsgrup-
per, med pressearbejde, formidling af ny forskning, undervisning og andet.  
Vi vil også rette en varm tak til alle jer, som gennem året har løftet et stort arbejde 
for DPS i vores forskellige udvalg, og jer, der som udpeget af DPS løfter store 
forskelligartede opgaver, og jer der har været behjælpelige med udfærdigelse af 
høringssvar. Tusind tak fordi I beredvilligt stiller op og hjælper, når bestyrelsen har 
behov for det. 
Mange tak for indsatsen. 

2. Årsmøde 2018  
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling  

Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 16. marts 2018 på Hotel Nyborg 
Strand i Nyborg 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent: 
Mette Brandt Christensen blev valgt til dirigent. 

2. Formandens beretning:  
Torsten B. Jakobsen går af som formand for at hellige sig opgaven som talsmand 
for Psykiatri Alliancen. Formanden beskrev arbejdet gennem året, herunder bl.a. 
arbejdet i Lægeforeningens psykiatrigruppe, høringssvar, DPSnet og informations-
strategi. 

Stor tak til DPS' journalist, Birgitte Ehrhardt, webmaster Asbjørn Thomsen og ad-
ministrativ sekretær Helen Gerdrup Nielsen. 

Spørgsmål fra salen 
Hvorfor er Birgitte Ehrhardt, Asbjørn Thomsen og Helen Gerdrup Nielsen ikke med 
til Årsmødet? 
Svar: Birgitte Ehrhardt er inviteret, men var forhindret. Vi kan overveje at invitere 
Helen og Asbjørn. 

Hvorfor er Peter Gøtzsche nægtet medlemskab af DPS? Og hvorfor går DPS ikke i 
dialog med ham?  
Svar: Vi har haft en del dialog med PG. Hans ønske om medlemskab afviste en 
enig bestyrelse, da vi ikke mener, at han arbejder for DPS’ formål. Svaret udløste 
applaus fra salen. 

Hvorfor svarede DPS ikke på Eva Sechers’ indlæg? 
Svar: Vi forsøger at undgå en fagkonflikt mellem psykologer og læger i pressen. 
En sådan konflikt vil næppe fører noget godt med sig. Fra DPS' side mener vi, at 
diskussionen bør foregå andetsteds- fx med Danske Regioner. 

3. Bestyrelsen indstiller, at Marianne Kastrup udnævnes til æresmedlem – se bilag: 
Anders Fink oplæste indstillingen til æresmedlem. Marianne Kastrup udnævnes 
med stor applaus, som første kvinde, til æresmedlem af DPS. 

4. Orientering fra FYP:  
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Ved formand Rasmus Handest. FYP har afholdt foredrag og FYP seminar. YL Jo-
hannes Krogh fik årets FYP-pris, som gives en yngre læge i psykiatrien, der har 
gjort noget særligt for uddannelses- og arbejdsmiljøet. 

FYP er bekymret over forsøget på at erstatte speciallæger i psykiatri med special-
psykologer. FYP har udarbejdet et dokument om dette. FYP er bekymrede for, om 
uddannelsessøgende læger kan opnå de relevante kompetencer i deres uddan-
nelse pga. manglende kontinuitet og for lidt supervision pga. vagtbelastning. Når 
psykologerne kun kan påtage sig visse opgaver, betyder det ofte øget vagtbelast-
ning for de yngre læger. 

5. Orientering fra DPBO: 
Ved Ejnar Bundgaard Larsen, praktiserende psykiater. 
113 privatpraktiserende psykiatere har overenskomst med regionerne.  

6. Fremlæggelse af regnskab:  
Ved bestyrelsesmedlem Anne-Grethe Viuff i kasserer Tove Mathiesens fravær.  
Årsregnskabet godkendes af Generalforsamlingen. 
Regnskab for årsmødet godkendes af Generalforsamlingen. 

7. Valg af revisor og kollegial revisor: 
Poul-Erik Carlsen vælges som kollegial revisor  

8. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent:  
Uændret kontingent vedtages af Generalforsamlingen. 

9. Formand Torsten Bjørn Jacobsen har valgt at stoppe. Derfor annonceres for-
mandsvalg:  
Gitte Ahle vælges som formand for Dansk Psykiatrisk Selskab af Generalforsamlin-
gen. 

10. Valg til bestyrelse:  
Ulla Almegaard og Anne Grethe Viuff var begge på valg, men modtog ikke gen-
valg. 

Ny opstillede kandidater var:  
Thomas Kierkegaard – blev valgt som ordinært medlem. 
Lene Høgh – blev valgt som ordinært medlem. 
Bjørn Ebdrup – blev valgt som suppleant. 
Julie Nordgaard – blev genvalgt. 
Rasmus Handest – blev genvalgt. 
Tove Mathiesen – ikke på valg.  
Annick Parnas – ikke på valg.  
Lykke Pedersen – ikke på valg. 

11. Eventuelt: 
Lasse Schmidt oplyser, at Lægeforeningen har udsendt en skrivelse om, hvordan 
de mener, at YL skal håndtere samarbejdet med specialpsykologerne. 

Referenter: Lykke Pedersen og Julie Nordgaard 

3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres løbende.  

3.1 Uddannelsesudvalgene 

3.1.1 I-kursusudvalgene 

http://www.dpsnet.dk/
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I-kursus Syd 
I-kursus Syd samarbejder med region Øst om at alle kursister får mulighed for at 
gennemføre deres I-kursus i løbet af deres I-stilling. Region Syd afholder 10 kur-
susdage i efterårssemesteret jf. DPS’ anbefalinger, inkl. 10 timers psykoterapi. 

I 2018 har vi optaget i alt 28 nye kursister. Udover vor egen regions 6 kursister har 
vi optaget 20 kursister fra region Øst samt en kursist fra hhv. region Nord og Thors-
havn. Vi har indført logbog med henblik på at lette det administrative arbejde, og 
det er nu op til den enkelte kursist at få dokumenteret sin kursusdeltagelse. Vi har 
ikke længere løbende optag. 

Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. Bi-
ologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiatrilo-
ven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske syg-
domme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasnings-
reaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme og 
ADHD. 

Vi takker nye og gamle undervisere på kurset for deres bidrag til og engagement 
i kurset. Også en stor tak til sekretær Anni Villebro for et stort og uundværligt 
koordineringsarbejde. 

Rikke Laulund Schultz 
I-kursusleder, region Syd 

I-kursus Vest 
I 2018 har vi holdt et I kursus med start i januar. 10 kursusdage, fordelt på 1-2 
kursusdage månedligt. Der var ca. 15 kursister. 
Kurset forløb uproblematisk og dækkede følgende emner: Tvang i psykiatrien, 
Angst, Kommunikation med den svære patient, Psykofarmakologi, Akut psykiatri, 
Bipolar affektiv sindslidelse inkl. forebyggelse og akut manibehandling, Skizofreni 
og andre psykoselidelser, OPUS, Behandling af psykoselidelser, Psykoterapi, Affek-
tive lidelser, Personlighedsforstyrrelser og selvskadende adfærd, Gerontopsykiatri, 
Oligofreni, PTSD, misbrugspsykiatri, Børne-og ungepsykiatri, Retspsykiatri, Funkti-
onelle lidelser, ADHD og Forskning i psykiatri samt brug af ratingscales. 

Igen i år kom Kamilla Pedersen fra ”PsychSim”, og underviste i ”Kommunikation 
med den svære patient” med rollespil, figuranter og deltagelse fra kursisterne.  
Som ved tidligere kursusforløb har kursisterne givet denne kursusdag rigtig gode 
evalueringer. 

Som noget nyt kom psykolog Lars Bjerggaard og underviste i ”Dyssocial person-
lighedsstruktur og udfærdigelse af farlighedsdekreter”, hvilket også fik en rigtig 
god modtagelse hos kursisterne. 

Pga. manglende tilmelding valgte vi kun at køre dette ene I-kursus og udskyde 
kursusstart igen til januar 2019.  

Det er glædeligt, at der til kursusstart i 2019 er 29 tilmeldte. Efter flere år med 
kraftig nedgang er der nu igen rigtig mange, som viser interesse for specialet og 
søger I-stilling 

Kurset afholdes på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26 i Aarhus 
N. 

Kursusledelsen tilstræber, at underviserne repræsenterer faget bredt og i den for-
bindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra forskellige hospitaler i Re-
gion Nord og Midt, samt gerne også fra speciallægepraksis. Der undervises af 
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speciallæger i psykiatri, hoveduddannelseslæger, psykologer, børne og ungdoms-
psykiatere, samt PsycSim. 

Vi vil gerne takke alle undervisere samt kursister for det forgangne år og for at 
være medvirkende til at gøre undervisningen interessant og levende.  

Kurset har fortsat tilknyttet sekretær ved uddannelsesafdelingen/ Center for kom-
petenceudvikling Lisbeth Thrane Mikkelsen ( lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk) Også 
tak til Lisbeth for et meget værdifuldt og uundværligt koordineringsarbejde.  

Charlotte Rose Svendsen 
Ulla Kapilin  

I-kursus Øst 
I-kursus tilsigter at give kursisterne en bred indføring i faget såvel fagligt som or-
ganisatorisk. Kursets indhold er afstemt med DPS Videreuddannelses- og Psykote-
rapiudvalg samt I-kursusledelserne i Syd og Nord. Det prioriteres, at kursisterne 
kan gennemføre I-kursus i løbet af deres ansættelse i I-stilling. I tilfælde af fravær 
gives mulighed for at deltage på tilsvarende kursusdage næste år. I-kursus Øst er 
fordelt på 10 hele kursusdage og omfatter undervisning i emnerne akut psykiatri, 
ambulant psykiatri, gerontopsykiatri, psykofarmakologi, psykoterapi, kriseterapi, 
retspsykiatri, interviewteknik, diagnostisk klassifikation, psykometri, psykiatrisk 
forskning, etik, misbrug, skizofreni, affektive lidelser, spiseforstyrrelser, angst, OCD, 
ADHD og personlighedsforstyrrelser. Kursets 10 timers teoretisk psykoterapi kan 
indgå som en del af psykoterapiuddannelsen i speciallægeuddannelsen. 
Underviserne takkes for at bidrage med deres viden og entusiasme for faget. Kur-
set blev evalueret positivt, og vi har derfor kun haft behov for mindre justeringer 
af næste års forløb. 
Afdelingslæge Simon Plough Gartner varetager stillingen som kursussekretær.  

Jens D. Bukh, kursusleder 

3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 

Medlemmer i 2018: 
Bente Brysting, formand, trådt ud september 2018. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, konst. formand, indtrådt 2004. 
Simon Plough Gartner, sekretær, indtrådt 2013. 
Torsten Bjørn Jacobsen, indtrådt 2016. 
Bente Arnika Skydsgaard, indtrådt 2016. 
Rasmus Handest, FYP repræsentant, indtrådt 2016. 
Birte Smidt, trådt ud september 2018. 
Bjørn Ebdrup, DPS repræsentant, indtrådt i 2018. 
Taus Oliver Biba, indtrådt 2018. 
Teodora Popa, indtrådt 2018. 

Mødeaktivitet: 
I 2018 har der været holdt 5 møder, herunder møder med I-kursuslederne, del-
kursuslederne, psykoterapeutisk udvalg og de uddannelsesansvarlige overlæger. 
Ved mødet med de uddannelsesansvarlige overlæger, deltog de uddannelsesko-
ordinerende yngre læger også, med det formål at udveksle erfaring om imple-
mentering af 2016-målbeskrivelse, 
Med målbeskrivelsen fra 2016 er der indført et krav om bedside-undervisning med 
efterfølgende supervision, f.eks. med brug af kompetencekort. For at gøre det 
nemmere at komme i gang med denne undervisningsform, har VUU har taget de 

mailto:lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk
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indledende skridt til at lave små videosekvenser, der kan give inspiration til super-
visionsmetoder. 

De specialespecifikke kurser i psykiatri, kursusrækken  
Følgende er delkursusledere:  
Julie Nordgaard/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II.  
Erik Simonsen/Jens Drachmann Bukh: Psykopatologi III.  
Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale 
aspekter. 
Kjeld Andersen/Maria Brinck: Ældre-psykiatri.  
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi.  
Anne Dorte Stenstrøm: Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i 
voksenalderen.  
Ulla Agerskov Andersen: Oligofrenipsykiatri.  
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri.  
Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder.  
Dorte Sestoft/Thomas Kirkegaard: Retspsykiatri.  
Ulla Almegaard: Erklæringsskrivning 
Anders Fink-Jensen: Misbrug.  

I 2018 er der på forsøgsbasis indført nye evalueringsskemaer, hvor der især er 
fokus på om kurset opleves som lærerigt, samt om kursets indhold svarer til mål-
beskrivelsen. 

Ulla Agerskov Andersen 
Konstitueret formand VUU 

3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
I Efteruddannelsesudvalget (EUU) er udskiftet 3 af 4 medlemmer, og vi har fået en 
ny formand. EUU er forsat ved at finde frem til en god mødeform og kadence, der 
sikrer fremtidige mere forudsigelige kurser og kursusdatoer, der tilgodeser med-
lemmer i hele landet. Faste datoer og locations, så interesserede kan reservere tid 
og lettere prioritere at deltage i efteruddannelse. Der er således ikke afholdt kurser 
i år. Den planlagte opfølgning på Autismekurserne, opnåede ikke tilstrækkeligt til-
meldte til at det kunne betale sig at afholde. Vi forventer i løbet af 2019 at kunne 
afholde kurser i: ”Psykiatri med tolk”, om praktisk Transkulturel Psykiatri. 

Vi modtager meget gerne ønsker til emner og undervisere til fremtidige kurser. 

I bestyrelsen EUU er Sjælland og Jylland repræsenteret. Vi vil forsat gerne være 
bredere repræsenteret. Hvis man gerne vil være med til at præge efteruddannel-
sesmulighederne under DPS, er man meget velkommen til at kontakte udvalgets 
medlemmer. 

Bestyrelsen består af: 
Trine Hansen, Formand trine.maria.noerregaard@regionh.dk 
Else Haaf, Kasserer: eh@2610psykiatri.dk 
Lene Høgh: lene.hoegh@rsyd.dk 

3.1.4 Etikudvalget 
Udvalget har afholdt 3 møder i 2018. Derudover har udvalget været til møde i Etisk 
Råd. Formålet med mødet var at inspirere Etisk Råd til, hvilke emner de skal arbejde 
videre med det kommende år. Etikudvalget fokuserede på emner som; anvendelse 
af tvang og etiske udfordringer i forbindelse hermed, pårørendeinddragelse, samt 
den administrative praksis og den betydning den har specielt for de svageste og 
mest sårbare patienter – men også for de ansatte i psykiatrien.    

mailto:trine.maria.noerregaard@regionh.dk
mailto:eh@2610psykiatri.dk
mailto:lene.hoegh@rsyd.dk
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Udvalgets medlemmer:  
Annik Parnas 
Erik Sandsten 
Henriette Bruun (formand) 
Lene Høgh 
Mette Berg 
Nikolaj Kraglund 

3.2 Behandlingsudvalgene 

3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 4. oktober på Risskov (sidste gang før 
flytning til Skejby) med 43 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, 
Poul Videbech, Anders Jørgensen og Elisabeth Tehrani. MBJ og TGB deltog i og 
var medarrangør af NACT (Nordic association for Convulsive therapy) erfa mødet 
Tallin Estland i maj 2018 og MBJ, TGB og AJ deltog i EFFECT (European Forum for 
ECT) symposium i ROM i anledning af 80 året for udviklingen af ECT. 
Udvalgets medlemmer: Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul 
Videbech, Anders Jørgensen, Christian Batiste og Annik Francoise Parnas. 

Martin Balslev Jørgensen 

3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består for en stor del i at godkende specialister, su-
pervisorer og psykoterapiuddannelser. I 2018 har udvalget godkendt 8 specialister. 
Desuden har 14 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gen-
sidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen. 

Udvalget har i 2018 afholdt 4 møder – heraf et fællesmøde med VUU. 

Psykoterapiudvalget har i 2018 haft fokus på at sikre fortsat lægelig tilgang til spe-
cialist- og supervisoruddannelse. De seneste par år er kun få lægelige specialister 
blevet godkendt (11 i 17/18). Vi har derfor i første omgang arbejdet med et over-
blik over tilgængelige uddannelser, der lever op til de nuværende krav i betænk-
ningen fra 2015. Disse er blevet kontaktet og i foråret 2019 vil DPS’ hjemmeside 
blive opdateret med uddannelser, der lever op til kravene. 

Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2018. Jørn Lykke er i 2018 udtrådt af udval-
get: 

René Sjælland, formand 
Per Sørensen 
Annette Møller-Jensen 
Lasse Mosegaard Schmidt 
Marie Kløve Jacobsen Løth 
Charlotte Freund 
Sidse Arnfred 
Maria Gaula 
FYP bestyrelse: Anne Høyen Munk 
DPS bestyrelse: Tove Mathiesen 

3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 

Kommissorium: 
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS 
og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for 
DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, 
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monitorering og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre in-
ternationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvali-
tetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde. Udval-
get skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagno-
stik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med 
DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, 
kurser m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisatio-
ner, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registre-
ringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget. 

Udvalgets medlemmer 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Uni-
versitetshospital, Psykiatrien (Formand siden 2003) (valgår 1989) 
Overlæge, ph.d., klinisk lektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk forsk-
ning, Aalborg Universitetshospital (næstformand) (valgår 2017) 
Professor, ph.d. forskningschef, ledende overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland 
- Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005) 
Professor, ph.d., dr.med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus 
Universitetshospital, (valgår 2012) 
Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aal-
borg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som ad hoc medlem, valgt som 
ordinært medlem 2017) 
Professor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Uni-
versitetshospital, Afdeling for Depression og Angst (valgår 2012) 
Overlæge, lektor Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedsta-
dens Psykiatri (udpeget af DPS' bestyrelse 2017) 
Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetsho-
spital, Psykiatrien (valgår 2017). 

Valgt for BUP-DK: 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, 
Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011). 
Overlæge Jonatan Hannibal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved 
(valgår 2018). 

Fratrådt udvalget i 2018: 
Overlæge Anne Grethe Viuff. 

Aktiviteter:  
Der har været afholdt 3 udvalgsmøder i 2018 samt et velbesøgt symposium med 
titlen:  "Psykisk syg - diagnosticeret - i remission -  i recovery - rask?" på DPS års-
møde. 
Udvalget har revideret Munksgaards ICD-10, som udkom i september 2018. Dette 
23. oplag er omfattende revideret: det indledende kapitel, "Anvendelsen af bogen", 
er omskrevet, så det nu præcist adresserer de oftest stillede spørgsmål til bogens 
anvendelse. Appendiks 2 omhandler fortsat "Kodning og registrering" men er til-
rettet, så det svarer til de ændrede krav for indrapportering til Landspatientregi-
stret, LPR3. Diagnosticeringseksemplerne afspejler dette, og listen med psykiatriske 
aktionsdiagnoser er reduceret betydeligt. Definitionen af "Obs. pro" er helt ændret 
og nu bragt i overensstemmelse med anvendelsen inden for somatikken. Der er 
ikke ændret i de diagnostiske kriterier bortset fra, at enkelte stavefejl og menings-
forstyrrende sproglige vendinger er blevet rettet og terminologien opdateret. 
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ICD-11 er publiceret af WHO i juni 2018 og forventes vedtaget ved WHO's gene-
ralforsamling i maj 2019 (Se version på https://gcp.network/en/. Det kræver op-
rettelse som bruger). Herefter forventes medlemslandene at implementere ICD-11 
i 2022.  Sundhedsdatastyrelsen har dog ikke meldt en beslutning og procesplan 
ud endnu. Udvalget er i tæt dialog med Sundhedsdatastyrelsen. 
Udvalget arbejder på et oplæg om fordele og ulemper ved ICD-11 til diskussion 
blandt medlemmerne i løbet af 2019, og afholder desuden et symposium om 
ICD11 på DPS' årsmøde 2019.  

Ole Mors 
Formand 

3.2.4 Forskningsudvalget 
Kommissorium 
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forsknings-
spørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over 
den aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskningsrekruttering og 
over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøjere belysning. Forsk-
ningsudvalget skal tage initiativ til, sammen med DPS, at holde møder om psykia-
trisk forskning og forskningsplanlægning. Forskningsudvalget skal fungere som 
formidler af psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for med-
lemmerne. Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre DPS-udvalg bidrage 
til kursusvirksomhed vedr. psykiatrisk forskning. Forskningsudvalget skal støtte 
initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning 
samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.  

Årsaktiviteter  
Ved årsmødet varetog forskningsudvalget vurdering af posters og vurdering af 
Pontoppidanforelæsninger ud fra kriterier som: originalitet, kvalitet, impact, de-
sign og præsentation.  

Vinderne af Posterkonkurrencen 2018:  
1. Mette Ødegaard Nielsen: "Diagnostisk stabilitet og remission hos patien-

ter med skizofreni". Præmie 10.000 kr. 
2. Sofi da Cunha-Bang: "Measuring endogenous changes in serotonergic 

neurotransmission in the human brain with the serotonin 2A receptor 
agonist radioligand [11C]Cimbi-36". Præmie: 7.500 kr 

3. Pernille Kølbæk: "Inter-rater reliability of PANSS-6 ratings obtained using 
the Simplified Negative and Positive Symptoms Interview (SNAPSI)". 
Præmie 5.000 kr. 

Vinderne af Pontoppidan-konkurrencen 2018:  
1. Simon Hjerrild: ” "Long-term risk of developing dementia after electro-

convulsive therapy for depression”. Præmie: 10.000 kr. 
2. Nis P Suppli: ” Interaction of genetic risk and stressful life events on risk 

for depression investigated in the nationwide, Danish iPSYCH study”. 
Præmie: 7.500 kr. 

3. Rikke Sander Jensen: ”Tolkemedieret psykoterapi med traumatiserede 
flygtninge - et retrospektivt kohortestudie”. 5.000 kr. 

Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke.  

Akademiske afhandlinger indenfor det psykiatrisk område 
Der blev i 2018 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psykia-
triske område:  

https://gcp.network/en/
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Københavns universitet 
Ann-Marie Agerbo Low (psykolog): “Attention, Exective Functioning and Delay 
Aversion in Adults with newly diagnosed ADHD; Before and after Stimulant medi-
cation”. Mail: ann-marie.low@psyk.kur.dk 
PhD forsvaret 17. August 2018. 

Britt Morthorst (cand.scient.san.): "The impact of the pack size restriction of non-
opioid analgesics sold over-the-counter in Danish pharmacies". Mail: britt.reu-
ter.morthorst@regionh.dk 
PhD forsvaret 08. Marts 2018. 

Christian Stefan Legind (læge): “Heritability and correlation to schizophrenia 
spectrum disorder of cerebral glutamate levels and perfusion – A register-based 
magnetic resonance imaging twin study”. Mail: Christian.stefan.legin@regionh.dk 
PhD forsvaret 11. Juli 2018. 

Ditte Ellersgaard (læge): “Psychopathology, psychotic-like experiences, quality of 
life, and self-perception in seven-year-old children with high risk of schizophrenia 
or bipolar disorder: The Danish High Risk and Resilience Study – VIA7; a popula-
tion-based cohort study”. Mail: ditte.vestbjerg.ellersgaard@regionh.dk 
PhD forsvaret 23. November 2018. 

Kirsten Borup Bojesen (læge): “Glutamate and GABA levels in patients with anti-
psychotic-naïve schizophrenia and associations with cognitive deficits and treat-
ment outcome”. Mail: Kirsten.borup.bojesen.01@regionh.dk 
PhD forsvaret 11. Juni 2018. 

Kasper Jessen (læge): “Cortical structure in antipsychotic-naïve schizophrenia pa-
tients befor and after six weeks treatment with a dopamine D2/3 receptor antag-
onist: Relation to psychopathology, functions and cognition”. Mail: 
Kasper.jessen@regionh.dk 
PhD forsvaret 11. September 2018. 

Klara Coello (læge): “Hair cortisol, gut microbiota, metabolic syndrome and cardi-
ovascular – a cross-sectional investigation of patients newly diagnosed with bipo-
lar disorder, their unaffected first-degree relatives and healthy individuals”. Mail: 
Klara.coello@regionh.dk 
PhD forsvaret 15. Oktober 2018. 

Lars Siersbæk Nilsson (læge): “The Disrupted “We”: A New Look at Intersubjectiv-
ity in Schizophrenia Spectrum Disorders”. Mail: lars.siersbaek.nilsson@regionh.dk 
PhD forsvaret 08. Januar 2018. 

Maja Zandersen (psykolog): “Borderline Personality Disorder and thr Boundaries 
of the Schizophrenia spectrum: Conceptual Trajectories, Core Psychopathology, 
and Differential Diagnostic Disarray”. Mail: maja.zandersen@regionh.dk 
PhD forsvaret 25. September 2018. 

Michael Tvilling Madsen (læge): “The effect of primary prophylactic antidepres-
sant interventions in patients following acute coronary syndrome”.  
Mail: mitm@regionsjaelland.dk 
PhD forsvaret 11. December 2018. 

Nicoline Hamager (læge): “Neurocognitive Functions in 7-Year-Old Children at 
Familial High Risk of Schizophrenia or Bipolar Disorder”.  
Mail: nicoline.hemager@regionh.dk 
PhD forsvaret 02. Juni 2018. 

mailto:ann-marie.low@psyk.kur.dk
mailto:mitm@regionsjaelland.dk
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Silas Gylvin (læge): “Psychiatric Disorder and Psychopharmacological Treatment 
as Risk Factor for Postoperative Morbidity in Fast-Track Total hip and Knee Ar-
throplasty”.  
PhD forsvaret 21. november 2017. 

Søren Fryd Birkland (læge): ”An integrative case series and validation study on 
paranoid personality disorder”. Mail: sbirkeland@health.sdu.dk 
PhD forsvaret 25. Januar 2018. 

Pernille Darling Rasmussen (læge): ”Childhood ADHD and treatment outcome – 
teh role of maternal ADHD-symptoms, resilience and attachment representation”. 
Mail: pdra@regionsjaelland.dk 
PhD forsvaret 23. August 2018. 

Sandra Feodor Nilsen (cand.scient.san.publ.): "Homelessness and psychiatric mor-
bidity in Denmark - From a public health perspective".  
Mail: sandra.feodor.nilsen@regionh.dk 
PhD forsvaret 23. Marts 2018. 

Thomas Nordahl Christensen (Cand. Soc.): "Work and education among people 
with severe mental illness in Denmark - Incidence rates, employment trends and 
effect on Individual Placement and Support (IPS), cognitive remediation and work 
related social skills traning". Mail: thomas.03.christensen@regionh.dk 
PhD forsvaret 27. November 2018. 

Aake Packness (MPH, MPQM): "Impact of socioeconomic position and distance 
on access and treatment of patients with depressive disorders in Denmark".  
Mail: apackness@health.sdu.dk 
PhD forsvaret 16. November 2018. 

Kamilla Miskowiak (professor i psykologi): ”Advancing treatment discovery for 
cognitive dysfunctions in mood disorders with neuroimaging and psychological 
assessments – exemplified by erythropoietin”.  
Mail: Kamilla.woznica.miskowiak@regionh.dk 
Disputatsforsvar 11. Januar 2018. 

Syddansk Universitet 
Angelina Isabella Mellentin (psykolog): ”Cure exposure therapy as aftercare for 
alchol use disorder individuals: A randomized controlled trail”. Mail: amellen-
tin@health.sdu.dk 
PhD forsvaret 08. Juni 2018. 

Aalborg Universitet 
Ane Knüppel (psykolog): ”Hvordan klarer personer med autismespektrumforstyr-
relser (ASF) sig senere i livet? Et follow-up studie af funktionsniveau, livskvalitet og 
skolefærdigheder”. Mail: ane.knuppel@rn.dk 
PhD forsvaret 26. April 2018. 

Ole Schjerning (læge): ”Pregablin til behandling af komorbid angst ved skizo-
freni”. Mail: o.schjerning@rn.dk 
PhD forsvaret 30. Maj 2018. 

Århus Universitet 
Ditte Hoffman (psykolog): ”Internet-deliverede Acceptance and Commitment 
Therapy for health anxiety”. Mail: dittjese@rm.dk 
PhD forsvaret 30. November 2018. 

Andre aktiviteter  
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Forskningsudvalget er rekonstitueret. Udvalget mødes ad hoc. 

Månedens artikel  
Månedens artikel på DPS-Net, er et resume af aktuel forskning litteratur. Med-
lemmerne bidrager på skift med resumeer. 

Medlemmer af Forskningsudvalget  
2017: Læge Jesper Nørgaard Kjær 
2017: Læge Iben Gammelgård Nielsen 
2017: Overlæge Sidse Marie Hemmingsen 
2017: læge Helene Speyer 
2017: Overlæge Antonio Drago 
2017: Professor Poul Videbech (formand) 
2018: Overlæge Bjørn Epdrup 

4. Fonde 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
Dansk Psykiatrisk Selskab, har oprettet en rejse- og uddannelsesfond til støtte for 
kongresdeltagelse for yngre læger, der fremlægger forskningsresultater (maximalt 
5000 kr.) og til kurser, der har relevans for de yngre lægers forskning (maximalt 
2000 kr.). Fonden støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling, og det kræves, 
at den yngre læge er medlem af DPS. 
Tilskud søges hos kassereren for DPS.  

I 2012 blev støttet med 39.765 kr.  
I 2013 blev støttet med 30.000 kr.  
I 2015 blev støttet med ca. 40.000 kr.  
I 2016 blev støttet med 49.975 kr.  
I 2017  blev 11 YL  støttet med 45.233,- 
I 2018 blev 6 YL støttet med 30.000,- 

Kapitalen i fonden er sluppet op, og bestyrelsen har besluttet at overføre kr. 
100.000,- fra overskuddet fra NPK til fonden. Det betyder, at de resterende 4 kva-
lificerede ansøgninger fra 2018 kan imødekommes, ligesom ansøgninger i 2019 
forventes imødekommet. 

Tove Mathiesen, Kasserer 

5. Faglige grupper 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 118 medlemmer.  

Bestyrelsen består af Kirsten Nitschke (formand), Per Balling (kasserer), Mette 
Brandt-Christensen, Bjarne Ivan Christensen, Lise Töffner Hansen og Anne Voll-
mer-Larsen (suppleant). 

Der er afholdt 3 bestyrelsesmøder i løbet af året og dertil har der været en livlig 
mailaktivitet. 

Der blev afholdt medlemsmøde den 11. december 2018 i København med temaet: 
"Mentalerklæringer og retssikkerhed" med undertitlen "Hvis din bedste ven bliver 
anklaget i en straffesag, vil det så altid være klogt af ham/hende at medvirke til 
mentalobservation?" med oplæg ved speciallæge i psykiatri Anders Frøkjær Thom-
sen og forhenværende statsadvokatassessor Anne-Birgitte Stürup. 
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Der blev afholdt Årsmøde og Generalforsamling den 22. maj 2018 i Psykiatrien i 
Slagelse. Der var indlæg om "Tilregnelse og tilregnelighed" ved professor emeritus 
i strafferet Gorm Toftegård Nielsen og om "De særlige psykiatripladser" – lov-
grundlaget, rammer, mv. ved lægefaglig direktør, Region Nordjylland, Tina Gram-
Larsen og socialrådgiver og leder af "De særlige pladser", Brønderslev, Region 
Nordjylland, Ejvind Grepperud. Mødet havde samlet over 50 deltagere og der var 
livlig debat. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 varetaget Ekspertuddannelse i 
Retspsykiatri. Det sjette forløb blev opstartet i 2018 med første delkursus i april 
2018, hvor fokus var gennemgang af relevant lovgivning med oplæg ved blandt 
andre anklagere og en retspræsident. Det andet delkursus, hvor det overordnede 
tema var mentalerklæringer, blev afholdt i november. Ekspertuddannelsen omfat-
ter yderligere to delkurser, der finder sted i hhv. april og november 2019. Der del-
tager 20 speciallæger, fordelt geografisk og mellem retspsykiatri og almenpsykiatri 
og der er også en enkelt speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri med på holdet. 
Der er modtaget økonomisk tilskud fra Justitsministeriet til uddannelsesforløbet. 

Bestyrelsen har i løbet af 2018 afgivet 2 høringssvar på foranledning af DPS' be-
styrelse. Der er givet høringssvar til udkast om ændring af Lov om Social service, 
vedr. bl.a. iværksættelse af forbud mod enheder, der muliggør internetadgang 
samt den udvidede tilgang til undersøgelse af effekter på sikrede institutioner for 
udviklingshæmmede (i princippet Kofoedsminde). Dertil er der afgivet svar vedr. 
udkast til Lov om ændring af Retsplejeloven angående hurtigere bestemmelse om 
mentalobservation, foreslået som led i Rigsadvokatens arbejde om nedbringelse af 
ventetider i straffesagskæden. 

Formand Kirsten Nitschke har sammen med overlæge Dorte Sestoft, Justitsmini-
steriets Retspsykiatriske Klinik, den 23. marts 2018 deltaget i planlægningsmøde i 
Göteborg vedr. 13. Nordiske Retspsykiatriske Symposium, der vil foregå i Göteborg 
den 20.-22. august 2019. First Announcement er ude. Titlen for symposiet er "Fo-
rensic Psychiatry in a Lifetime Perspective: Development, Treatment and Preven-
tion". 

Charlotte Oehlenschlæger er fortsat sekretær for bestyrelsen og for Interessegrup-
pen. 
Kontingent for medlemskab er 150 kr. 
Endelig skal erindres om, at Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside opdate-
res løbende: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk 

Kirsten Nitschke, formand 

5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe (PTI) 
1. Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe). 
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til psyko-
traumatologi som en praktisk handleorienteret og videnskabelig forskningsorien-
teret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen er åben både for medlemmer af 
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og andre faggrupper i henh. t. vedtægterne.  

2. Medlemsstatus og økonomi. 
Der er 23 betalende medlemmer af interessegruppen. Interessegruppen har haft 
udgifter til medlemsarrangementer i det foregående år, men afslutter året med et 
overskud. Økonomien baserer sig på medlemmernes kontingent, hvilket har været 
150 kr. årligt.  

http://www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk/
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3. Aktiviteter. 
I 2018 var der væsentlig udveksling på bestyrelsesposterne i PTI. Vi har i årets løb 
arbejdet med uddannelsestilbud om psykotraumatologi samt arrangeret flere vel-
besøgte medlemsarrangementer. I foråret blev der afholdt et foredrag om PTSD 
og smerter, mens efteråret har budt på et temamøde om traumer i almenpsyki-
atrien, med oplæg om Trauma-Informed Care og en undersøgelse af forekomsten 
af traumer på psykiatriske sengeafsnit. Det medførte livlig diskussion blandt de næ-
sten 50 deltagere. I forbindelse med årets generalforsamling afholdes foredrag om 
stressor-kriteriet i PTSD-diagnosen.  

Desuden tog PTI igen i år i samarbejde med Psykoterapeutisk Klinik på Psykiatrisk 
Center København i februar 2018 initiativ til at afholde to 1-dags-kurser for læger 
i psykiatrien om traumer og PTSD. Kurserne mødte meget stor interesse og over 
70 læger deltog. Vi valgte i år at udbyde kurserne som et kursus for speciallæger 
og et andet for uddannelsessøgende læger. Grundet den store succes påtænker 
PTI at afholde tilsvarende kurser i 2019.  

4. Bestyrelsen. 
Formand Cæcilie Böck Buhmann 
Sekretær Maja Bruhn Kristiansen 
Kasserer Ole Birkov 
Bent Rosenbaum 
Susanne Rosendahl 

Cæcilie Böck Buhmann, formand for PTI 

5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi’s aktiviteter i 2018 omfattede 
et symposium ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde og et medlemsmøde på 
Panum Instituttet. 

Bestyrelsen 
Peter Handest, formand 
Jørgen Thalbitzer, kasserer 
Annick Urfer Parnas, sekretær 
Julie Nordgaard 

Symposium ved DPS-årsmøde  
Differentialdiagnose: depression - skizofrenispektrum 
Foredragsholdere var overlæge, klinisk lektor Lennart Jansson og overlæge, ph.d. 
Peter Handest. 

Symposiet var opdelt i en teoretisk session og session med videoillustration af 
teorien. 

Teoretisk session; differentialdiagnostiske aspekter 
Affektive symptomer er hyppige inden for skizofrenispektret, og psykotiske og 
nærpsykotiske symptomer optræder ved affektive sygdomme. Principperne for 
differentialdiagnostik mellem de to spektre blev gennemgået, herunder forskellene 
på polytetisk og prototypisk diagnostisk. En ICD-10 diagnose forudsætter en pro-
totypisk vurdering, idet de diagnostiske kriterier blot tjener til at afgrænse diagno-
sen. De forskellige former for depressionslignende tilstande indenfor det skizofrene 
spektrum, de grundlæggende forstyrrelser inden for de to spektre blev gennem-
gået, og de karakteristiske forløbs fremtrædende symptomer sammenlignet. 

Videosession 
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Ved videooptagelse af simultant interview med to patienter med henholdsvis di-
agnosen bipolar depression og skizotypi, begge hospitaliseret for depressiv til-
stand, blev de karakteristiske forskelle og ligheder illustreret og diskuteret. 

Medlemsmøde 
Subjektive kognitive forstyrrelser ved ADHD og skizofrenispektrum lidelse 
Foredragsholdere var overlæge Jakob Ørnberg og overlæge ph.d. Peter Handest. 

Kognitive symptomer, subjektive som ekspressive, er en betydningsfuld del af psy-
kopatologien ved såvel skizofrenispektrum tilstande som opmærksomhedsforstyr-
relser.  Historisk har disse symptomer været navngivende med Kraepelins ”Demen-
tia praecox” og ligeledes med ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder.  
Mødet havde hovedfokus på subjektive kognitive forstyrrelser og diffenrentialdi-
agnostiske forskelle mellem de to tilstande. Hvor forskellige de to lidelser end kan 
synes at være, er det en klinisk erfaring, at der er differentialdiagnostisk usikkerhed 
mellem lidelserne.  
Mødet blev indledt med gennemgang af typiske subjektive kognitive forstyrrelser 
ved skizofrenispektrum lidelse og ADHD. Herefter var der simultant interview med 
patienter med henholdsvis ADHD, skizotypisk sindslidelse og skizofreni, hvor de 
kvalitative forskelle mellem de for en overfladisk betragtning enslydende forstyr-
relser blev belyst. 

Peter Handest, formand 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi. 

5.4 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger 
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psy-
kiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen. 
Der er i 2018 blevet afholdt 1 årligt efterårsmøde og alle medlemmer er blevet 
inviteret til transkulturelle lægefora, som er blevet afholdt 6 gange i løbet af 2018 
på CTP. Efterårsmødet i 2018 blev afholdt på CTP d.12.9 efterfulgt af transkulturelt 
lægeforum. Ved mødet og det efterfølgende lægeforum var der en række oplæg 
som på forskellige måder berører arbejdet indenfor transkulturel psykiatri. Indled-
ningsvis havde vi besøg fra Socialmedicinsk Center ved afdelingslæge Søren Worm 
som fortalte om Socialmedicinsk Centers opgaver og samarbejdet med Jobcentra. 
Derefter var der oplæg ved læge Troels Schmidt omkring hvad transkulturel psy-
kiatri er. Til sidst var der fremlæggelse og drøftelse af klinisk udfordrende cases.  

Vi vil i 2019 fortsætte med 1 årligt efterårsmøde d.11.9 på CTP samt invitation til 6 
transkulturelle lægefora som foregår i tidsrummet kl.15-17 (30.1, 27.3, 19.6, 11.9 
(efter ITP møde), 23.10, 11.12). Efterårsmødet d.11.9 starter allerede kl.12 med fæl-
les frokost. Medlemmer af ITP modtager desuden mail når der arrangeres andre 
møder/workshop på CTP og hvor indholdet har fokus på transkulturel psykiatri. 

Indhold, tid og sted for møder meddeles via mail og vil også fremgå af vores hjem-
meside: ctp-net.dk.  

Hvis man gerne vil modtage invitationer til aktiviteter via mail og dermed blive 
medlem af ITP bedes man venligst sende en mail til undertegnede. Der er ingen 
kontingent i forbindelse med medlemskab. 

På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Jessica Carlsson Lohmann 
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5.5 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
I 2018 er der afholdt generalforsamling, hvor Lars Martin Nielsen, Christian 
Graae, Jacob Lawetz, Anna Katrine Sundgaard og Toke Tolstrup sidder i bestyrel-
sen. Der er afholdt flere bestyrelsesmøder. Det har ikke været muligt at få med-
lemsmøder med fagligt indhold op og stå, idet de påtænkte indlægsholdere ikke 
har kunnet komme. 
I forbindelse med generalforsamling i 2019 – 5. februar vil der være et fagligt 
indhold omkring den nye lov om behandling af varigt inhabile. 
Lars Martin Nielsen 

6. Associerede selskaber 
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2018 afholdt to symposier. 

Forårssymposiet 25/5 2018, “The increased mortality in bipolar disorder an over-
view and new results”, hvor det var lykkes at få professor Christoph Corell til at 
indlede, afløst af lektor overlæge René Ernst Nielsen, som sammen med læge og 
ph.d. Klara coello samt sygeplejerske ph.d. Pernille Standt supplerede med helt nye 
danske forskningsresultater. Symposiet blev indledt med overrækning af årets 
DSAL pris ”Affekten” til psykolog Vita Dalgaard for artiklen Return to work after 
work-related stress: a randomized controlled trial of a work-focused cognitive be-
havioral intervention. 
Scand J Work Environ Health. 2017 Sep 1;43(5):436-446. doi: 10.5271/sjweh.3655. 
Epub 2017 Jun 26. ”Return to work after work-related stress: a randomized con-
trolled trial of a work-focused cognitive behavioral intervention.” Dalgaard 
VL, Aschbacher K, Andersen JH, Glasscock DJ, Willert MV, Carstensen O, Biering K 

Lundbeck Pharma* var så venlige at støtte forårssymposiet økonomisk.  

Der blev efter symposiet afholdt generalforsamling, hvor overlæge Claudio Csillag 
og læge Vibe Gedsø Frøkjær enstemmigt blev valgt ind. Den nuværende besty-
relse består desuden af Ulla Knorr, Maj Vinberg, Jens Drachmann Bukh, René Ernst 
Nielsen, Rasmus Licht. Simon Hjerrild ønskede ikke at genopstille og blev takket for 
arbejdet. Der blev afholdt bestyrelsesmøde i august 2018, hvor bestyrelsen konsti-
tuerede sig med Maj Vinberg som formand, Ulla Knorr som næstformand, Vibe 
Frøkjær som sekretær og Claudio Csillag som kasserer. 

Efterårssymposiet blev afholdt 23/11 2018, ”100 years birthday symposia for Mo-
gens Schou”, et symposium til ære for Mogens Schou´s videnskabelige arbejde 
med lithium, idet Mogens Schou ville have fejret sin 100 års fødselsdag 24/11 2018.  

I den anledning var professor Gin Malhi, fra Sydney, Australien samt Janusz Ry-
bakowski fra Polen inviteret. Gin Malhi førte os igennem et bredt foredrag om de 
mange aspekter af en lithium behandling og Janusz Rybakowski gennemgik lithi-
ums spændende historie. Dernæst havde vi besøg af Marylou Selo fra USA. Hun 
har brugt de sidste mange år på at skabe en stærk patientorganisation udgående 
fra USA og Europa, hvor hun kort fortalte om sit venskab med Mogens Schou, sine 
egne erfaringer med bipolar affektiv sindslidelse, lithiumbehandlet gennem de sid-
ste 30 år. Efter pausen gennemgik professor Rasmus Licht evidensen for at an-
vende lithium ved akut mani og også efter manien. Endelig sluttede professor Lars 
Kessing af med et klinisk vinklet oplæg omhandlende: hvornår og hvem der skal 
tilbydes lithium. Der var fuldt hus og vi havde den fornøjelse, at Mogens Schous 
datter og barnebarn også deltog.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalgaard%20VL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalgaard%20VL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Aschbacher%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andersen%20JH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glasscock%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Willert%20MV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carstensen%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biering%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28650513
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Teva Actavis* var så venlige at støtte dette arrangement. 

Øvrige aktiviteter 
DSAL afholdt for 4. gang i samarbejde med Depressionsforeningen World Bipolar 
Day på Van Goghs fødselsdag 30/3 2017, hvor programmet var ” Stigmatisering 
og Bipolarsygdom med en paneldebat med Peter Hagelund, Maj Vinberg, Lisa 
Korsbek og en ægtefælle til en kvinde som havde bipolar sygdom efterfulgt af 
filmklassikeren inden for bipolar sygdom: Stephen Fry ” The Secret Life Of The Ma-
nic Depressive”, det hele forgik i Husets Biograf, indre by København. 

* Ingen af de to medicinalfirmaer har haft eller har haft ønske om at have indfly-
delse på programmet. 

Maj Vinberg, Formand for DSAL 
Overlæge, klinisk forskningslektor, Psykiatrisk Center København 

6.2 Selskab for Addiktiv Psykiatri 
Der er i 2018 været 1 møde:  
I august havde vi cannabis på programmet. Talerne var overlæge Peter Skanning 
(giftlinjen BBH), overlæge Jannik Bjerrum (PC Glostrup) og Reinhold Schäfer fra 
misbrugscenter i Ringsted. Sponsor var Servier. Selskabet har over 100 medlem-
mer.  

7. Lægevidenskabelige selskaber 
DPS er medlem af Lægevidenskabelige selskaber (LVS), der er paraplyorganisation 
for de videnskabelige selskaber i Danmark. LVS arbejder for, at fagligheden er af-
gørende for behandlinger i det danske sundhedsvæsen. LVS har nu 125 medlems-
selskaber, heraf 38 specialebærende, og 25.000 medlemmer, heraf 4000 ikke-læ-
gelige. Selskabets formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage en sam-
let repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden overfor offentlig-
heden og de centrale sundhedsmyndigheder. LVS varetager udpegning af med-
lemmer til en lang række udvalg og arbejdsgrupper, som fx Medicinrådet, Rådgi-
vende udvalg for specialeplanlægning og udvalg for nationale kliniske retningslin-
jer. LVS har defineret en række strategiske områder, som organisationen arbejder 
med og har beskrevet strategier for: forskning, uddannelse, specialeplanlægning 
og lægedækning, fagområder, nationale kliniske retningslinjer, prioritering og 
choosing wisely, sundhedsdata og kliniske kvalitetsdatabaser, kvalitetsområdet, læ-
gelig ledelse og identitet samt patientinddragelse. LVS har som følge af debatten 
om brug af sundhedsdata og regeringens plan om at nedsætte et dataetisk råd, 
netop lanceret et ”dataetisk lægeløfte”. 

Emnet for LVS´ årsmøde den 25. januar 2019 er ”SKAL LÆGEN TILBAGE I 
FØRERSÆDET?” Der kan læses mere om LVS og årsmødet på www.selskaberne.dk 

DPS har siden 2015 været repræsenteret i LVS´ bestyrelse. 

DPS har følgende repræsentanter i LVS´ repræsentantskab: 
Jeanett Østerby Bauer – medlem af LVS´ bestyrelse. 
Torsten Bjørn Jacobsen. 
Poul Videbech 
Gitte Ahle 
Annick Parnas 
Lene Høgh 
Julie Nordgaard 
Bjørn Ebdrup 

http://www.selskaberne.dk/
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8. Nordisk samarbejde 
8.1 Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations 
Formålet med Joint Committee (JC) of the Nordic Psychiatric Associations er at 
fremme og koordinere samarbejdet mellem bestyrelser og medlemmer af de psy-
kiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Komiteen har i det forgangne år fået nyt 
formandskab idet professor Ulrik Malt fra Norge er ny formand, Elmars Rancans, 
Letland, er ny kasserer og Hanna Tytärniem, Finland, ny sekretær. 

JC står også bag tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, hvis redaktører repræ-
senterer nordiske og baltiske forskningsnetværk. Siden 2012 har JC også udgivet 
The Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette tidsskrift, hvis redaktionskomite har 
medlemmer fra alle nordiske lande, har som formål at være af mere debatska-
bende karakter med temaer af almen relevans for psykiatere i Norden og med 
oplysninger om nordisk psykiatri, mm. Begge tidsskrifter kan tilgås af alle medlem-
mer af DPS via DPSnet.dk 

Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til en 
hver tid siddende formand for det nationale selskab. Endvidere deltager EIC for 
Nordic Journal of Psychiatry, redaktør for The Nordic Psychiatrist og WPAs nordi-
ske zonerepræsentant i komiteens møder, der afholdes en gang årligt. 

Komiteen er også ansvarlig for afholdelse af de nordiske psykiaterkongresser. Fin-
land er vært for den næste i rækken, The 33nd Nordic Congress of Psychiatry, der 
afholdes i Helsinki den16.-19. juni 2021. 

Komiteen har i 2018 afholdt et møde i Tallinn i maj. 

Thomas Middelboe, 6-års delegat 

8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at 
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, er indek-
seret i Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og oversigtsar-
tikler. Tidsskriftet udkommer rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sen-
des til chefredaktøren som så fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 
2017 havde tidsskriftet. Impact Factor, 1,764 (op fra 1.406). Five year Impact Factor 
1.736, ranking 95/142 (fra 0.779 i 2008, 0,992 i 2009 og 0,88 i 2010 og 0,98 i 2011 
og 1,22 i 2012, 1,3 i 2013, 1,4 i 2014. I både 2015, 2016 og 2017 udkom NJP med 
8 numre. Accept Ratio (12 måneder op til november 2018) 62:186 ( 33.3%). Ved 
Nordic Psychiatric Associations møde i Reykjavik i maj 2018 havde NJP et velbesøgt 
symposium hvor de mest citerede artikler fra tidsskriftet blev fremlagt. 

NJP har en attraktiv hjemmeside via forlaget Taylor & Francis. Der er adgang via 
DPSNET (Publikationer \ tidsskrifter). Der er adgang til alle numre tilbage til 1. år-
gang i 1946. Artikler kan nås på søgeord på emne eller forfatter så man kan finde 
publikationer og følge historiske faglige diskussioner mellem gamle kolleger i Nor-
den. 
Martin Balslev Jørgensen 

9. Internationalt samarbejde 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation repræsenterende mere end 200.000 
psykiatere fordelt på 140 nationale psykiatriske organisationer fra 120 lande. WPA 
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har en struktur bestående af 18 regionale zoner, hvor Danmark er en del af den 
nordeuropæiske zone omfattende de nordiske og baltiske lande. Jyrki Korkeila fra 
Finland, tidligere formand for Nordic Joint Committee, blev genvalgt for 3 år som 
repræsentant for denne zone ved generalforsamlingen i 2017. I modsætning til 
tidligere har WPA nu valgt at afholde en årlig World Congress, som fandt sted i 
Mexico City i 27.-30. september, men organisationens generalforsamling finder 
fortsat sted hvert 3.år. I 2017 startede Helen Herrman som den 2. kvinde sin præ-
sident periode 2017-2020 med særlig fokus på pigers og kvinders psykiske hel-
bred.  

WPAs website http://wpanet.org. er som tidligere beskrevet ganske informativ med 
detaljerede oplysninger om WPA’s historie, løbende nyheder, opbygning, og bred-
den af aktiviteter. WPA anvender i stigende grad de sociale medier og kan findes 
på Facebook og Twitter. 

Tidsskriftet ”World Psychiatry” med tidligere WPA præsident Mario Maj som ho-
vedredaktør har nu en impact factor på 30.00, og konsoliderer dermed sin position 
som det ledende psykiatriske tidsskrift i verden, og det er nu også nr. 1 i den over-
ordnede Social Science Citation Index (SSCI) kategori. 

WPAs har en lang række videnskabelige sektioner, der har som mål bl.a. at fremme 
forskningsmæssig udvikling, internationalt samarbejde og etablering af forsker net-
værk på tværs af landegrænser. Ser man på listen af Section chairs er det interes-
sant, at kvinder udgør en stigende andel, hvorimod kvinder stadig er klart under-
repræsenteret i de besluttende organer af WPA. 

Fra et dansk perspektiv må man desværre konstatere, at danske psykiatere i en 
WPA-sammenhæng er tiltagende usynlige, hvilket er beklageligt, da vi kunne bi-
drage signifikant til fagets internationale udvikling.  Der er hermed en opfordring 
til, at yngre kolleger engagerer sig i sektioner inden for deres forskningsfelt.  
Kontaktpersoner for de enkelte sektioner kan findes på WPAs website, og generelt 
er der stor velvilje til at inkludere interesserede kolleger. 
Marianne Kastrup 

9.2 UEMS 
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2018. Første møde foregik i 
Mechelen i Belgien, det andet møde i Bratislava i Slovakiet. 

UEMS Council har indført en ny forretningsorden (RoP). Den fordrer at præsident 
og sekretær i Sections ikke vælges samme år. For at imødekomme dette trådte 
den siddende præsident tilbage før tid og sekretæren blev valgt til at efterfølge. 
UEMS Section har haft videreuddannelse på dagsordenen. Sidste år blev de nye 
”Education and Training Requirements for Psychiatry” (ETR) godkendt. Tiden går 
nu med at opdaterer de støtte dokumenter, der har været til tidligere versioner. 
Det første af disse er ”Profile of a Psychiatrist”. Det er udviklet i samarbejdet med 
European Fedration of Psychiatric Trainees (EFPT). Det er et læseværdigt doku-
ment, som også har inspireret et DPS-initiativ. 
Næste projekt bliver opdateringen af ”European Framework for Competencies in 
Psychiatry”. 

Efter dette kommer udviklingen af en fælles europæisk eksamen i psykiatri. Det 
sker i samarbejde med Council for European Specialists Medical Assessment 
(CESMA). 

Der er udfærdiget en mulighedsvurdering. 
Det er håbet at horisonten er et par år. 
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Til foråret 2019 afholdes forårsmødet i København.  

Torsten B Jacobsen 
Præsident UEMS Section of Psychiatry 

10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
Formandens beretning til DPS årsmøde 2019  
FYP arbejder for, at vores speciallægeuddannelser i psykiatri og børne- og ung-
domspsykiatri bliver de bedste og mest attraktive speciallægeuddannelser. FYP ar-
bejder for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne- og ungdomspsyki-
atrien, og vi har herudover de seneste år haft et ønske om at opprioritere vores 
uddannelse som psykopatologer, da vi mener, at psykopatologien udgør vores 
kernekompetence.  

I forbindelse med årsseminaret blev der afholdt generalforsamling. Aktuelt består 
bestyrelsen af:  

Rasmus Handest, DPS, Region H. 
Erik Døssing, BUP, Region H. 
Johannes Krogh, DPS, Region H. 
Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region H.  
Sidse Godske Olsen, DPS, Region Midt.  
Ida Maria Overgaard Ingeholm, sekretær, BUP, Region H.  
Anna Sofie Hansen, næstformand, BUP, Region Nord.  
Kristine Eimose Waagstein, DPS, Region H/Bornholm. 
Jesper Nørgaard Kjær, formand, DPS, Region Midt.  

Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter, bl.a. i 
DPS, BUP, DPBO, psykoterapiudvalg for både voksen og B/U-psykiatrien, videre-
uddannelsesudvalg og regionale uddannelsesråd, Lægeforeningens psykiatriud-
valg og Psykiatrialliancen. Gennem disse organer bidrager vi til den fortsatte posi-
tive udvikling af yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.  

Vores årsseminar, som blev afholdt i starten af november, satte deltagerrekord. I 
løbet af tilmeldelsesprocessen udvidede vi kapaciteten, så antallet af deltagere nå-
ede op på i alt 130. Temaet var søvn og psykiatri. Vi kom vidt omkring, fra det 
fysiologiske og farmakologiske til det psykopatologiske og psykoanalytiske. En stor 
tak til foredragsholderne: Poul Jennum, Raben Rosenberg, Ole Vedfeldt, Lene Høi-
mark, Anna Xavier, Anne Virring, Klaus Martiny, Hinuga Sandahl og Nicolai Lindloff 
Damgaard-Mørk.  

Tak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region 
Nordjylland, der støttede deltagelse af ca. 20 medicinstuderende og KBU-læger. 
Møder som dette er en fantastisk mulighed for at skabe netværk på tværs af anci-
ennitet, og dermed øge rekrutteringen til faget.  

Hvert år uddeler FYP en række priser til juniorer og seniorer læger i psykiatrien, 
der har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for yngre læger. Årets FYP-
priser gik i år til Ragnar Olsen fra Region Sjælland, som er fællestillidsrepræsentant 
for yngre læger, overlæge Nina Tejs Jørring fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center i Hillerød og overlæge Lykke Pedersen fra Psykiatrisk Center København.   

Tak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region 
Nordjylland, der støttede deltagelse af ca. 20 medicinstuderende og KBU-læger. 
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Møder som dette er en fantastisk mulighed for at skabe netværk på tværs af anci-
ennitet, og dermed øge rekrutteringen til faget.  

Internationalt har vi endnu engang haft en delegation til årsmødet i European Fe-
deration of Psychiatric Trainees (EFPT). Vi har lavet en arbejdsgruppe, som vil gen-
optage det danske engagement i EFPTs exchange program. I første omgang har 
Psykiatrisk Center Amager sagt ja til at modtage udvekslingslæger. 

Vores fokus er fortsat på rekruttering og fastholdelse. I år har vi arbejdet med et 
idekatalog for de bedste tiltag til at fremme arbejds- og uddannelsesmiljøet. Vores 
forhåbninger er, at kataloget kan bruges som vidensdeling, hvor afdelinger kan 
hente inspiration. Som en del udarbejdelsen af det afholdt vi under årsseminaret 
en workshop, hvor vi fik alle deltagernes input og skabte en diskussion om det 
gode uddannelsesmiljø. I samarbejde med Danske Regioner forventer vi at ud-
brede kataloget i hele landet.  

I løbet af 2018 har vi deltaget med flere indlæg i debatten om behandlingsansva-
ret. Vi ønsker ingen større ændringer, da det vil forringe patienternes behandling. 
Endvidere kan en deling af behandlingsansvaret forringe rekruttingen til de psyki-
atriske specialer, ved at yngre læger får øget deres arbejdsmængde af opgaver 
med tvang, somatik og farmakologi og mindsket tiden til bl.a. de grundigere psy-
kopatologiske vurderinger og psykoterapi. Vi er fastholdende i at mene, at psykia-
terens rolle ikke kan reduceres til tvang, somatik og farmakologi, så længe at vi 
arbejder ud fra den bio-psyko-sociale model. Helheden kan ikke deles uden at 
forringe behandlingen. Debatindlæggene kan læses på vores hjemmeside: 
www.fypnet.dk/fyp-mener 

Jesper Nørgaard Kjær, formand for Foreningen af Yngre Psykiatere. 

11. Studenterorganisationer 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
Det forgangne år i PSM Aarhus 
Vi har i PSM haft fokus på at skabe et solidt fundament af tilbud, som vi hvert år 
skal tilbyde vores medlemmer og medstuderende, uden at skulle opfinde ”den 
dybe tallerken” på ny hvert bestyrelsesår.  

Dette fundament består af: 
• Et russeminar, som er målrettet 50 af de nye studerende hvert semester 
• Infoaften med ”En Af Os”-ambassadør i samarbejde med foreningen LO-

COmotivet 
• Foredraget ”Kommunikation i børnehøjde” i samarbejde med studenter-

foreningen for pædiatri PISA.  
• Som noget nyt: Vi har undervist til IMCC´s Nordisk Præklinik, hvor vi har 

gennemgået tre psykiatriske cases, som man alle kan se også uden for 
psykiatrien. Dette er helt i tråd med vores mission om at gøre alle (kom-
mende) læger mere opmærksomme på psykiatri og opmærksomhed på, 
hvor vigtig dette er uanset hvilken speciallæge man er. Samarbejdet med 
Nordisk Præklinik ses som den spæde start på, at vi forhåbentlig kommer 
til at kunne tilbyde flere workshops og kurser.  

Derudover har vi arrangeret følgende arrangementer: Foredrag om retspsykiatri 
ved Lisbeth Urskov Sørensen samt foredrag om depression blandt syriske flygt-
ninge ved Dr. Auon fra Libanons Universitet.  

http://www.fypnet.dk/fyp-mener
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I PSM Aarhus har det sidste år bl.a. budt på en færdig hjemmeside, som vi er meget 
stolte af. I er velkommen til at besøge den på www.psm-aarhus.dk. Det er planen 
at den i fremtiden skal udvides og yderligere forbedres, men som den er nu, dæk-
ker den vores behov.  

Vi er som mange andre foreninger på vores størrelse i Aarhus udfordret af mang-
lende hænder. Vi har i den nuværende bestyrelse mange ambitioner og ønsker for 
PSM, men disse er ikke mulige at udleve så længe vi kun er 5 aktive bestyrelses-
medlemmer. Vi arbejder derfor hårdt i kulissen på at engagere nye medlemmer.  
Vi er forhåbningsfulde i forhold til at få en ny bestyrelse i november og forhåbentlig 
bliver der mere end 5 i den.  

I det forgange år har vi kunne genoprette en tidligere tradition for en fælles hyt-
tetur med vores søsterorganisationer i Odense og København. På Odenses invita-
tion havde vi en hyggelig tur til Kerteminde og næste år inviterer vi til en forhå-
bentlig lige så udbytterig og hyggelig weekend. 

Vi havde desuden fornøjelsen af at sende fire bestyrelsesmedlemmer til FYP´s års-
møde om søvn og psykiatri. Det var en dejlig weekend.  

Med venlig hilsen 
Signe Marie Hauskov Jakobsen, formand 
Rasmus Lorentzen, bestyrelsesmedlem og IT-ansvarlig 

11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
For Psyk-O har 2018 båret præg af stor tilgang af nye medlemmer over årsskif-
tet, i form af øget aktivitet i foreningen.  

Psyk-O har både arrangeret foredrag for medicinstuderende og andre interesse-
rede, og deltaget i sociale og faglige arrangementer. 

Psyk-O har afholdt følgende foredrag i 2018: 
• Marts: Læge, ph.d., cand.mag. i filosofi Simon Anhøj - Neurobiologien 

ved skizofreni 
• Juni: Formand i stemmehørernetværket, Mette Askov – Stemmehøring – 

om traumer, psykiatrien og hverdagen 
• Oktober: Overlæge Morten Sodemann – Flygtning i psykiatrien 
• November: Overlæge Jannik Bjerrum – Psykiatrien og somatikkens sam-

spil 

I samarbejde med studenterforeningen IMCC Integreret Sundhed og oplægshol-
der stud.med., Astrid Næraa, afholdte Psyk-O kommunikationsworkshop med 
fokus på den psykiatriske patientsamtale. Her gæstede fem ambassadører fra ’En 
af Os’ til samtale om psykisk sygdom.  

Psyk-O afholdte i samarbejde med vores søsterforeningen PMS fra København 
hyttetur med deltagere fra de psykiatriske studenterforeninger i Odense, Køben-
havn og Århus. Turen gav anledning til tættere samarbejde og udveksling af er-
faring. Her gæstede Jesper Nørgaard Kjær med et foredrag om psykoterapi. 

Derudover har medlemmer fra Psyk-O deltaget i følgende arrangementer:  
DPS’ årsmøde 

• Statuskonference om Forebyggelse af tvang i Danmark 
• Aalborg Psychiatric Summerschool 
• Psykiatrien i Region Syddanmarks Psykiatriske Efterårsskole 
• FYP’s årsseminar  

Vi er meget taknemmelige over at kunne deltage i disse arrangementer.  
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I 2019 ønsker vi at opretholde den store aktivitet i foreningen med et øget fokus 
på at kultivere interesse for psykiatrien, blandt især bachelorstuderende.  

Til slut vil vi bringe en stor tak til Psykiatrien Region Syddanmark og helt særlig 
tak til Lisbeth Esben Hansen fra Psykiatrien i Region Syddanmark som altid er 
støttende, opmuntrende, og altid hjælper os videre når vi har brug for det.  

På vegne af Psyk-O 
Emmanuel Hansen, Næstformand & 
Helena Sandgreen, Formand 

11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
PMS har i løbet af 2018 haft et spændende år med psykiatrien i centrum. Et særligt 
fokus for PMS i årets løb har været synlighed for de studerende, for herved at opnå 
en større tilslutning samt at skabe et rum, hvor interesserede kunne komme og 
dyrke deres interesse for psykiatrispecialerne. Dette har vi forsøgt at opnå ved at 
være til stede på Panums ”basisgruppebazar”, samt ved at lave flere arrangemen-
ter. Begge dele er i år lykkedes, og det går støt fremad med tilslutningen igen. I år 
har vi også været så heldige at få lov til at holde et par arrangementer med andre 
studentergrupper på Panum, herunder GynObs, PsykObs, Sams, og Fornix, hvilket 
har sikret os fagligt interessante oplæg såvel som en større deltagelse blandt de 
studerende. 

Emnerne for årets arrangementer har været:  
”Psykedeliske stoffer” v. Martin Madsen 
”At hjælpe liv på samfundets kant, hjemløse og syge” v. Preben Brandt. 
”Psykisk sygdom i graviditeten” v. Vibeke J. Linde.  
”Uddannelseslæge i Psykiatrien – V. Caroline Fussing Bruun 
”Antidepressiva – hvad er op og ned?” v. Ole Köhler-Forsberg, Paul Videbæk, r 
Anders Beich.  
”Deep Brain Stimulation og depression” – v. Poul Videbech. 

Ydermere har vi i år forsøgt os med et nyt koncept, udviklet i samarbejde med FYP, 
som vi kalder ”Masterclasses i Psykiatri”, hvor vi inviterer de medicinstuderende på 
Panum til workshop i psykiatri. Dette har været med fokus på en studenteraktive-
rende tilgang, der skal give de studerende mulighed for at lære om nogle af de 
redskaber, der benyttes inde for de to specialer i psykiatri, inden de når 4. semester 
kandidat. Dette er blevet til et arrangement i foråret og efteråret med temaet ” Det 
Psykiatriske Interview vol. I og II”, undervist af yngre læge Rasmus Handest og spe-
ciallæge i psykiatri Julie Nordgaard, med stor tilslutning fra de andre studerende.  

Vi har i år deltaget i både FYPs årsseminar og DPS årsmøde, og vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tak for, at vi bliver inviteret med. Det betyder meget for os, at 
vi på denne måde kan komme psykiatrien lidt nærmere og ikke mindst samle in-
spiration til vores fortsatte arbejde.  

En stor tak skal desuden lyde til Psykiatrien i Region Sjælland og FYP, som har 
støttet vores aktiviteter økonomisk. Dette gør det muligt for os fortsat at afholde 
vores arrangementer uden deltagergebyr fra de studerende, hvilket vi sætter stor 
pris på. 

Til sidst skal lyde en stor tak til alle vores oplægsholdere gennem 2018, som be-
redvilligt er stillet op. Vi sætter stor pris på den velvilje PMS fortsat møder, når vi 
henvender os til de forskellige foreninger og oplægsholdere, og vi glæder os me-
get til fremtidige arrangementer! 

På vejene af bestyrelsen i PMS 
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Ditte H. Rotvig 

12. Danske Psykiatere og Børne/-ungdomspsykiate-
res Organisation (DPBO) 

Formål 
DPBO' s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske, organisa-
toriske og kollegiale interesser. Vi mener, at det er vigtigt at sikre og vedligeholde 
samarbejde og koordination mellem DADL, de videnskabelige selskaber samt hos-
pitalspsykiatrien og speciallægepraksis. FAS og FAPS er vores forhandlere i relation 
til Danske Regioner.  

Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktise-
rende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede 
medlemmerne i speciallægepraksis vedrørende overholdelse af overenskomsten, 
modernisering, kvalitetsudvikling (e-KVIS) og brug af kliniske vejledninger. DPBO 
modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at DPBO 
inddrages i godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaftaler og 
§64 aftaler.  

I 2018 har vi arbejdet med og forholdt os til følgende:  

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri  
Vi er i gang med 4. år efter moderniseringen af overenskomsten for praktiserende 
psykiatere. DPBO fortsat bekymret for de begrænsede muligheder for at behandle 
”kronikerpatienter” = ”patienter med langvarigt behandlingsbehov”. DPBO arbej-
der fortsat med at få Regionerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er patienter/men-
nesker, der ikke er raske efter 10/20 samtaler, men som ved en professionel, per-
sonlig psykiatrisk kontakt er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau og livs-
kvalitet. Vi ser fortsat flere end 10 pct. ny henviste i forhold til udgangspunktet.  

Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/ næstformand Dorte 
Vestager 
Det har været et travlt år. Alligevel har vi ikke i privat praksis kunnet opfylde aftalen 
med Regionerne om en 10 pct. stigning i antallet af førstegangskonsultationer. Det 
var resultatet i 2017. Imidlertid fik vi endnu et år til at øge antallet af førstegangs-
samtaler i praksis med 10 pct., og det har vi sat alt ind på at gøre, og for nuvæ-
rende, den 1/11 2018 ser det ud til, at vi kommer i mål med projektet.  

I europæisk sammenhæng er der en meget fin konference i Wien den 28. og 29. 
juni 2019, som ESCAP arrangerer.  

I DPBO hvor hele specialet gerne skal være repræsenteret ved både speciallæger 
i privat praksis og hospitalsansatte, så man har det samlede speciale som udgangs-
punkt, har det knebet med at få sidstnævnte med, hvilket organisationsarbejdet jo 
så bærer præg af.  

Da speciallæger ikke længere automatisk bliver medlem af DPBO, vil vi fremover 
forsøge at være mere aktive m.h.p. at oplyse om DPBO medlemskab. 

E-Kvis og akkreditering  
Der er i 2018 meldt ud, at der kommer en ny gang akkreditering af praksis med 
lidt andre målkrav. Det er planen, at psykiatri skal akkrediteres igen i løbet af 2020.  

Nyt kan læses på www.ekvis.dk. 

http://www.ekvis.dk./
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DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg  
• FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speci-

allæger, møder to gange om året.  
• DPS, Dansk Psykiatrisk Selskab, GF.  
• BUPS-dk, Børre- og Ungdomspsykiatriske Selskab, årsmøde.  
• SAPP, Sammenslutning af Praktiserende Psykiatere, to årlige møder.  
• Møder med Praktiserende Børne- og Ungdomspsykiatere to gange årligt.  
• UEMS møder: European Union of Medical Specialist. www.uems.eu. 

Samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sel-
skab  
Der holdes årlige formelle møder med begge selskaber og derudover er der lø-
bende kontakt ved behov. Også i dette sammenhæng drøftes vores fælles bekym-
ring for hvor de kroniske patienter kan behandles. 

Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere  
DPBO er enig med FYP i, at det vil være ønskeligt, at i det mindste en del af ud-
dannelseslægerne som led i deres H-uddannelse, kunne ansættes i speciallæge-
praksis, hvilket der er en mulighed for i en del andre specialer f.eks. øjen- og hud-
sygdomme.  
Det anbefales også, at H-læger, l-læger og medicinstuderende benytter sig af mu-
lighed for fokuseret ophold i speciallægepraksis.  

UEMS: European Union of Medical Specialists  
Overlæge Jørgen E. Nystrup er repræsentant for DPBO i dette forum.   

Det Psykiatriske Ankenævn  
DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Pia Glyngdal som repræsentant i 
Det Psykiatriske Ankenævn, og Overlæge Lykke Pedersen som suppleant i Det 
Psykiatriske Ankenævn. 

Psykiatrialliancen 
DPBO er blevet optaget i Psykiatrialliancen og har deltaget i halvårsmødet.   

SAK kurser 
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende special-
lægers administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2018. 
Tilmelding via www.læger.dk under kurser. Alle ny nedsatte praktiserende psykia-
tere får et tilbud fra FAPS om gratis at deltage i SAK 1 kursus. Hvis man overvejer 
at købe praksis, er der også kursus om praksiskøb. 

Sundhedsplatformen 
Både i Psykiatrien i Region Hovedstaden og i Region Sjælland er Sundhedsplatfor-
men nu udrullet. De tilbagemeldinger der er tilgået DPBO er, at hovedparten vores 
medlemmer hospitalspsykiatrien ikke oplever det som et gode. Hvilket vel også er 
med til en klart stigende interesse for at købe praksis i de 2 regioner. 

Planlagt risikobaseret tilsyn 
Ovenstående er jo ret selvmodsigende, men skyldes, at Sundhedsstyrelsen lavede 
en resultataftale med Sundhedsministeriet om, at der skulle aflægges besøg hos 
mindst 10 pct. af de praktiserende psykiatere, for at ”fange” dem der udgjorde en 
risiko. Styrelsens problem har været, at man ikke har været i stand til at finde nogle 
valide risikoindikatorer, men da man har lavet en resultatkontrakt om, at der skulle 
aflægges besøg, har man ved lodtrækning udtrukket lidt over 10 pct. af praksis, 
hvor man har aflagt et tilsyn med ovenstående titel.  

http://www.uems.eu./
http://www.l%C3%A6ger.dk/
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Runden er nu ovre. Man har ikke fundet noget. Der er ingen praksis, der er blevet 
lukket eller har fået alvorlige bemærkninger.  
En af årsagerne til, at det er gået godt er Svendborgsagen og den affødte ”me to”-
bevægelse. Vi kan sende en tak til nu afdøde Kristian Rørbæk Madsen, der var 
ankermand i bevægelsen, og som bl.a. fik rejst en debat om Styrelsens adfærd, 
der kunne opleves som om, at det det drejede sig om at nakke så mange læger 
som muligt fremfor at vejlede og rådgive.  

Praksissalg 
Det er formandens indtryk, at der blandt en del yngre kollegaer er et stort ønske 
om at komme i praksis, og at specielt i Region Hovedstaden sælges mange praksis 
til max goodwill.  

Generalforsamling  
DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 6. maj 2018. Be-
styrelsen var ikke på valgt.  
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 27. april 2018 på Hotel Hesselet i 
Nyborg. Indkaldelsen udsendes pr. e-mail og på hjemmesiden.  

Bestyrelsen består af  
For psykiatri:  
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand).  
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand).  
Praktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer).  
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede.  
Praktiserende speciallæge Armando Baez Ramos. 
Praktiserende speciallæge Benny Frank Hansen.  
Overlæge Jannik Bjerrum. 

For børne- og ungdomspsykiatri:  
Praktiserende speciallæge Dorte Vestager (næstformand). 
Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen. 

Observatører  
Fra FAPS: formand, praktiserende speciallæge Kirsten IIkjær.  
Fra FYP: bestyrelsesmedlem, Erik Døssing. 
Fra DPS: praktiserende speciallæge Tove Mathiasen. 

13. 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 op-
gave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse 
af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk be-
handlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri. 

§ 3 Medlemsforhold 
Stk. 1 
Som medlemmer kan optages læger. 

Stk. 2 
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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 stem-
mer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlin-
ger. 
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 pro-
testerer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkom-
mende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, 
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen. 

§ 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 med-
lemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 

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

Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Forman-
den kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperi-
oden på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand. 

Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammen-
hængende 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 spe-
ciallæge, 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 



 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2018-39 

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 besty-
relsesmedlem indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behø-
rigt 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 sel-
skabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for general-
forsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder for-
mand 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. 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 be-
styrelsen, herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordi-
nære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrel-
sesmedlemmer 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 mu-
ligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlin-
gerne, skal der tages geografiske 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. 
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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 diri-
genten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første med-
lemsblad 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 generalforsamling inden 2 må-
neder efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse. 
 
§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere 
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af 
selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er 
medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fæl-
lesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykia-
trisk 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. 
 
§ 9 B 
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DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret 
selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at sel-
skabet lever op til relevante faglige standarder. 
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende for-
slag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse 
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede sel-
skaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS 
vegne. 
 
§ 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 medlem-
mer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle ud-
valg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræ-
senteret i selskabets udvalg. 
 
Stk. 2 
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejse-
udgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk 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 of-
fentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale or-
ganisationer 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 psyki-
atri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor – 
kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 
 
§ 12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt 
kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sam-
menhængende funktionstid på 6 år. 
 
§ 13 Tegning og hæftelse 
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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 generalfor-
samlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forsla-
get, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovæn-
dringens 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 generalfor-
samlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forsla-
get, 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 til-
falde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk 
forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 
 
Cirkulære med relation til ovenstående love 
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at for-
manden 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 bestyrel-
sespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling, 
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overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af be-
tydning. 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 repræ-
sentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afde-
linger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede 
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdoms-
psykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psyko-
terapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg. 
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