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1. Formandens Beretning 
 
1.1 DPS’ struktur    
Selskabet er et videnskabeligt selskab for psykiatriske speciallæger og læger 
under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En stor del af medlemmerne er 
sluttet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste 
myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. 
På generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Besty-
relsen kan nedsætte en række stående udvalg inden for de områder, der er 
selskabets særlige arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrel-
sen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver 
gør det påkrævet. Lovene giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig 
sammen i faglige grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske 
selskaber kan være associeret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organi-
sere sig med vedtægter, der er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se 
endvidere selskabets love. 
 
1.2 Medlemmer 
Medlemstal pr. 1. januar 2014 
Ordinære medlemmer: 954 
Æresmedlemmer:  4 
Korresponderende medlemmer:  16 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:  166 
Udlandsarbejdende medlemmer:  5 
I alt: 1140 
       
Antal medlemmer Mænd Kvinder  I alt 
YL  116 209 325 
FAS  347 322 669 
PLO  2 1 3 
 
 
Medlemmer afgået ved døden i år 2013: 
 
Kristian Heinrich Lauridsen 
Kirsten Overgaard 
Mogens Mellergaard 
 
Æret være deres minde 
 
1.3 Medlemsmøder    
Medlemsmøde nr. 621. Årsmøde og generalforsamling 2013 på Hotel Nyborg 
Strand 7.-9.3.2013. Der var 320 tilmeldt mødet. Som det har været tradition i 
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en årrække, deltog også en gruppe medicinstuderende med særlig interesse 
for psykiatri. 
Protokollat af generalforsamlingen d. 8.3.2013 er indsat efter formandens be-
retning. 
 
1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2014 
Thomas Middelboe, formand, valgt 2010, formand 2013 
Lykke Pedersen, næstformand, valgt 2013 
Sonja Rasmussen, sekretær, valgt 2010 
Poul-Erik Carlsen, kasserer, valgt 2011 
Pia Glyngdal, valgt 2010 
Henrik Nørbak-Emig, valgt 2013 
Camilla Gøtzsche, valgt 2013 
René Sjælland, valgt 2013 
Inger Brødsgaard, suppleant, valgt 2013 
 
1.5 Bestyrelsens arbejde 2013  
 
1.5.1 Bestyrelsesmøder   
Bestyrelsen har i 2013 holdt bestyrelsesmøder d. 28.1, 25.2, 9.3. (konstitue-
ring af ny bestyrelse), 18.4. (ekstraordinært bestyrelsesmøde), 29.4., 27.5., 
24.6., 1.-2.9. (internat), 30.9., 28.10., og 25.11. Ved mødet i september var 
der traditionen tro deltagelse af patient- og pårørendeforeninger.  
 
1.5.2 Regeringens psykiatriudvalg  
Regeringens psykiatriudvalg blev nedsat i foråret 2012, og har fra maj 2012 til 
september 2013 afholdt i alt 12 møder. Det Lægevidenskabelige Selskab (LVS) 
havde en plads i udvalget, som blev tildelt DPS´ daværende formand Jeanett 
Bauer. Jeanett har siddet i udvalget tiden ud, også efter formandsskifte i DPS´ 
bestyrelse.  
Udvalgets arbejde resulterede i udgivelsen af en meget omfattende rapport 
med titlen ”En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med 
psykiske lidelser”. Rapporten udkom i oktober 2013 og kan downloades fra 
dpsnet.dk eller Sundhedsministeriets hjemmeside.  
Rapporten indeholder knap 90 anbefalinger inden for en bred vifte af temaer, 
omfattende både det børne-/ungdomspsykiatriske og voksenpsykiatriske om-
råde, den sundhedsfaglige såvel som den kommunale indsats, forebyggelse, 
behandling, sammenhæng og forskning.  
DPS´ formand har i kølvandet på rapportens udgivelse deltaget i en række de-
batmøder, hvor rapporten har været diskuteret med både politikere, embeds-
mænd og klinikere.  
 
1.5.3 Psykiatriordførermøde og møde med sundhedsudvalg 
Også i 2013 har formand og næstformand holdt møder med stort set alle de 
politiske partiers psykiatriordførere. Herudover har formandskabet haft to mø-
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der med sundhedsminister Astrid Krag, redegjort for DPS´ synspunkter og haft 
en konstruktiv drøftelse psykiatriens udfordringer.  
 
1.5.4 Lægeforeningens psykiatrigruppe 
Lægeforeningen har i 2013 opretholdt psykiatrigruppen, hvor der har været 
udskiftning af BUP-formand. Udvalget holdt i 2013 fire møder, og herunder har 
der været et tæt samarbejde med DPS og Lægeforeningen, og man har koor-
dineret input til regeringens psykiatriudvalg. Efter psykiatriudvalgets afrappor-
tering har der også været drøftelser i Lægeforeningens psykiatrigruppe om pri-
oritering af anbefalinger og fælles udmeldinger fra DPS og Lægeforeningen. De 
fælles anbefalinger er nævnt under DPBO´s beretning. 
 
Psykiatrigruppen består i januar 2014 af: 
Niels Siebuhr (Lægeforeningen) 
Jette Labianca (DPBO) 
Thomas Middelboe (DPS) 
Pia Glyngdal (DPS suppleant) 
Peter W. Jepsen (Lægeforeningen) 
Poul Videbech (DPS) 
Allan Hvolby (BUP) 
Eva Christiansen (DPBO, suppleant) 
Anna Birthe Holmehøj Bach (suppleant) 
Jette Dam-Hansen (praktiserende læge) 
Marianne Rex Sørensen (Lægeforeningen) 
Peter Konow (Lægeforeningen) 
Lin Thi Thury Duong (YL) 
Henrik Nordentoft (DSAM) 
Frank Bang Nissen (suppleant) 
 
1.5.5 Oversigt over møder og konferenceaktivitet i 2013 
DPS har i årets løb deltaget i/været repræsenteret ved en lang række møder 
og konferencer, heriblandt: 
Men´s healthweek i uge 24 
Årsmøde for Landforeningen af patientrådgivere og bistandsværger i DK 
Patientklagenævnets årsmøde 
Møde i Sundhedsstyrelsen om dokumentation i psykiatrien 
Møde i Sundhedsstyrelsen om medicinering på bosteder 
Møde i Sundhedsstyrelsen om antipsykotika-behandling 
Psykiatritopmøde på Frederiksberg 
Møde med formand og direktør for Lægeforeningen 
Møde med ledelse i Psykologforeningen  
LAP-konference, Mennesket i behandling 
Lægeforeningens årlige repræsentantskabsmøde 
Konference i Danske Regioner om kvalitet i Sundhedsvæsnet 
Møde i følgegruppen til En Af Os-kampagnen 
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Møde i European Psychiatric Association (EPA)´s Council of NPAs (Rådet for de 
nationale psykiatriske selskabers formandskab) 
Oplæg ved Selskabet af danske neuropsykologers 25-års jubilæumskonference  
 
1.5.6 Psykiatrisk Summer School 
DPS afholdt i august for 5. år i træk psykiatrisk Summer School for lægestude-
rende og nyuddannede læger. Kursusledere var Thomas Middelboe og Jeanett 
Bauer. Vi havde i år 20 deltagere, og kurset fik gode evalueringer. Lundbeck-
fondens bevilling gør det muligt at afholde Summer School også i 2014.  
Der har også været afholdt psykiatrisk Summer School i Århus, hvor Poul Vi-
debech atter var kursusleder, og også dette var en succes. Vi vurderer, at dis-
se aktiviteter er en vigtig del af rekrutteringsstrategien.  
 
1.5.7 Høringssvar 
DPS har i 2013 givet høringssvar på: 
Sundhedsstyrelsen: Målepunkter i alkoholbehandling 
Sundhedsstyrelsen: Målepunkter i speciallægepraksis 
Sundhedsstyrelsen: Nationale kliniske retningslinjer om udredning og behand-
ling af demens 
Sundhedsstyrelsen: Vejledning om vurdering af helbredskrav til førere af mo-
torkøretøjer 
Medicintilskudsnævnet: Revision af tilskud til antipsykotika 
Sundhedsministeriet: Forslag til ny sundhedslov 
Sundhedsstyrelsen: Udkast til revision af antipsykotika-vejledningen 
 
Herudover har DPS været i dialog med DPBO om høringssvar og desuden haft 
talrige andre høringsforespørgsler til vurdering, som ikke er fundet afgørende 
relevante for psykiatrien.  
 
1.5.8 Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger 
Bestyrelsen har den 30.9.2013 i Odense holdt det årlige møde med patient- og 
pårørendeorganisationerne.  
DPS har i samarbejde med SIND udarbejdet en pjece om borderlineperson-
lighedsforstyrrelser og i samarbejde med Bedre Psykiatri lavet en folder om 
tavshedspligt. Sidstnævnte er endnu ikke udgivet.  
 
1.5.9 Udpegninger fra DPS i 2013 
Lone Baandrup: Faglig følgegruppe i projekt i Dansk selskab for patientsikker-
hed 
Birgit Kijne: Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe vedrørende styrkelsen af be-
redskabet ved psykosociale hændelser 
Karin Thomsen: Referencegruppe for projekt ”Sundhedstjek for personer med 
psykisk sygdom” under Danske Handicaporganisationer 
Elsebeth Stenager: Referencegruppe i forbindelse med Sundshedsstyrelsens 
deltagelse i EU-projekt om selvmordsforebyggelse 
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John Teilmann Larsen: DPS-repræsentant i Medicintilskudsnævnet 
Birte Glenthøj, John Teilmann Larsen og Eva Berthou: Sundhedsstyrelsens ar-
bejde om antipsykotika-vejledning 
Ewa Hordynska: Gerontopsykiatrisk udvalg under EPA 
Henrik Nørbak-Emig: CPD onlines editorial board 
Jeanett Bauer: NIP styregruppe 
Klaus Martiny: Retningslinjer vedrørende hjerterehabilitering 
Erik Roj Larsen og Klaus Martiny: Sundhedsstyrelsens antidepressiva-
vejledning 
 
Herudover har DPS løbende anbefalet sagkyndige til Patientombuddet.  
 
1.5.10 Forfattere og referenter for Medicin.dk  
Forfattere: 
Anders Fink-Jensen  
Lars Vedel Kessing 
Finn Zierau 
Raben Rosenberg  
Poul Videbech  
 
Referenter: 
Anders Fink-Jensen  
Sune Puggaard Straszek   
Henrik Lublin  
Kjeld Andersen 
Peter W. Jepsen  
Poul Erik Buchholtz Hansen  
Torben Arngrim  
Annette Lolk 
 
1.5.11 Dpsnet og informationsstrategi 
Vi prøver løbende at udvikle dpsnet.dk, så den bliver mere brugervenlig og in-
formativ.  
I november har vi fx omlagt DPS’ Blog: Hvor den før blev brugt til at informere 
om bestyrelsesmøderne, bruges den nu til debatindlæg om emner, der optager 
DPS.  
Under knappen DPS Debat har vi desuden samlet de senere års mange debat-
indlæg og pressemeddelelser – så de kan være en inspirationskilde både for 
medlemmerne og for medierne. Og vi har været ganske flittige: I perioden 
2011-2013 har vi skrevet og fået optaget ca. 25 debatindlæg og pressemedde-
lelser om en vifte af forskellige emner – fra tvang, misbrug og ytringsfrihed til 
ADHD og førtidspension.   
Vi sørger også for, at knapperne Nyheder og Presseklip er opdaterede, så man 
ad den vej hurtigt kan skaffe sig et overblik over centrale artikler. Endelig har 
Forskningsudvalget fortsat en ”månedens artikel”. 
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Hjemmesiden er velbesøgt. I december havde vi fx 4927 besøg, heraf 2296 
unikke. I hele 2013 havde vi 58.214 besøg, heraf 29.564 unikke besøg.  
Vi fik i august en ny og meget dygtig og dynamisk webmaster, Christian 
Thomsen. Han har sammen med bestyrelsen taget fat på at rydde op på sitet. 
Dette ændrer dog ikke ved, at vi har behov for en mere moderne og bruger-
venlig hjemmeside.  
Bestyrelsen har fastholdt den linje, at det kun er årsberetningen og dagsorde-
nen til generalforsamlingen, der udsendes med post. Medlemsbrevet udsendes 
elektronisk, så vi kan udsende oftere end før.  
Vi etablerede i 2011 et Nyhedsbrev til interessenter, samarbejdspartnere, poli-
tikere og journalister, der vil følge selskabets arbejde. Dette har også i år væ-
ret en effektiv platform, der styrker samspillet med pressen - og med aktører 
som Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, Danske Regioner, Kommunernes 
Landsforening og patient- og pårørendeorganisationerne.  
Nyhedsbrevet havde i december 2013 i alt 1110 abonnenter. Både Medlems-
brev og Nyhedsbrev fik i 2013 ny teknisk platform og et nyt og mere bruger-
venligt design. 
 
1.5.12 Presse 
DPS ansatte i 2011 en kommunikationsrådgiver mhp at få større gennemslags-
kraft i pressen. Det har givet os et godt pressenetværk af journalister, der 
kender vore synspunkter og de udfordringer, som danske psykiatere arbejder 
under. Herunder de økonomiske rammebetingelser for dansk psykiatri. Et væ-
sentligt værktøj i pressearbejdet er DPS’ Hvidbog 2012-2020, der sendes til al-
le journalister, der kontakter os.  
Der er i pressen stor interesse og lydhørhed for vore synspunkter. DPS’ for-
mand bliver mange gange om ugen kontaktet af journalister, der vil have en 
kommentar, før de skriver deres historie. Dette har gjort det lidt lettere at 
præge dagsordenen, og har bidraget til (lidt) mere nuancerede og lødige be-
skrivelser af forholdene i dansk psykiatri.  
Igen i år har der dog også været flere enkeltsager i pressen, der har sat psyki-
atrien i et meget negativt lys.  
 
1.5.13 Psykiatrifonden 
Thomas Middelboe har overtaget Jeanett Bauers plads i Psykiatrifondens besty-
relse og repræsenterede DPS ved Psykiatrifondens bestyrelsesmøder i 2013, 
herunder også en hel strategidag samt ekstraordinære møder i forbindelse 
med ansættelse af ny direktør i Psykiatrifonden.  
 
1.5.14 Antistigmatiseringskampagnen ”En af os” 
Camilla Gøtzsche har overtaget DPS´ plads i En af os-kampagnens følgegrup-
pe.  
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1.5.15 Internationalt 
Efter EPA har etableret et råd bestående af de forskellige medlemslandes nati-
onale psykiatriske selskaber (Council of national psychiatric associations, NPA), 
har formanden deltaget i dette mødeforum i forbindelse med EPA-kongressen 
april 2013.  
 
1.5.16 Nordic Congress of Psychiatry 2015 
DPS er sammen med Nordic Joint Committee (NJC) værter for den 31. nordi-
ske psykiaterkongres, Nordic Congress of Psychiatry, i København. Den afhol-
des fra den 21.-24. september 2015 i Tivoli Congress Centre.  
 
Organisationskomité: 
Thomas Middelboe (formand) 
Jeanett Bauer 
Marianne Kastrup 
Annette Lolk 
Torsten Bjørn Jacobsen 
René Sjælland 
 
Videnskabelig programkomité: 
Merete Nordentoft (formand) 
Thomas Middelboe 
Ole Mors 
Hasse Karlsson 
Søren Dinesen Østergaard 
Henrik Nørbak-Emig 
Kerstin Plessen 
 
Early carreer doctors-komité: 
Andreas Hoff (formand) 
René Sjælland 
 
Finanskomité:  
Annette Lolk (formand) 
Per Bech 
Poul Erik Carlsen 
Thomas Middelboe 
 
Organisationskomitéen har desuden nedsat en nordisk videnskabelig komité, 
der skal fungere som en nordisk og baltisk forankring af kongressen i de vi-
denskabelige miljøer i NJC´s medlemslande, der alle er repræsenteret i komi-
téen. Den danske repræsentation i den nordiske videnskabelige komité er: 
 
Anders Fink-Jensen 
Birte Glenthøj 
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Poul Munk Jørgensen 
Lars Vedel Kessing 
Poul Videbech 
Bent Nielsen 
Josef Parnas 
Raben Rosenberg 
Per Hove Thomsen 
 
Kongressen har hjemmesiden www.ncp2015.dk. De etablerede komitéer er i 
fuld gang med at planlægge både det videnskabelige program, sponsorering og 
praktisk planlægning.  
Der har allerede været holdt fire møder i organisationskomitéen.  
DPS´ bestyrelse besluttede sidste år, at Nordic Congress of Psychiatry 2015 af-
løser det vanlige årsmøde 2015, som tidligere omtalt.  
  
1.5.17 DPS´ kliniske retningslinjer 
DPS´ kliniske retningslinjer om behandling af ADHD hos voksne udkom i sin 
endelige udgave december 2013. Retningslinjerne er tilgængelige på dps-
net.dk. Herudover har bestyrelsen nedsat en arbejdsgruppe til at lave DPS-
retningslinjer vedrørende psykofarmakologisk behandling af gravide og am-
mende.  
 
Udvalgets sammensætning:  
Erik Roj Larsen (formand) 
Poul Videbech 
Hans Dahl Knudsen 
Rie Lambæk Mikkelsen 
René Ernst Nielsen 
Vibeke Johansen Linde 
Per Damkier 
Jesper Fenger-Grøn, speciallæge i pædiatri 
Lars Henning Pedersen 
 
Udvalget er på trapperne med en retningslinje.  
 
1.5.18 Nationale kliniske retningslinjer (NKR) 
Sundhedsstyrelsen har i 2013 nedsat en arbejdsgruppe, der skal lave NKR for 
farmakologisk behandling af bipolar affektiv sindslidelse.  
 
DPS har udpeget følgende: 
Lars Vedel Kessing (formand) 
Gitte Hausmann 
Rasmus Licht 
Maj Vinberg 
Claus Munkholm (sekretær) 

http://www.ncp2015.dk/
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Sundhedsstyrelsen er ved redaktionens slutning i færd med at nedsætte endnu 
en NKR arbejdsgruppe vedrørende behandling af ADHD hos voksne. DPS-
repræsentanter endnu ej udpeget ved redaktionens slutning.   
 
1.5.19 Rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin (RADS) 
Fagudvalget under RADS har under Anders Fink-Jensens formandskab i 2013 
udgivet retningslinjer vedrørende antipsykotisk behandling.  
Endvidere er der i 2013 nedsat en arbejdsgruppe, der skal udfærdige vejled-
ning om psykofarmakologisk behandling af unipolar depression.  
 
Fra DPS er udpeget:  
Poul Videbech (formand) 
Klaus Martiny 
 
1.5.20 CPD online 
DPS´ medlemmer har endnu et år haft adgang til Royal College of Psychiatry´s 
elektroniske efteruddannelsesprogram CPD online. Der har i nyhedsbreve og 
medlemsbreve været gjort en del reklame for dette uddannelsesprogram, men 
det har kun været anvendt i meget beskedent omfang i 2013.  
 
DPS 2013 
2013 har været endnu et travlt år for bestyrelsen og også for DPS´ medlem-
mer i det hele taget.  
Året har budt på stor turbulens om vores fag samt omfattende både presse-
mæssig, politisk og almen interesse. Rigtig mange medlemmer har bidraget 
væsentligt til både pressearbejde, oplysningsarbejde, arbejdsgrupper og i un-
dervisningssammenhænge - det gælder fra professorer til yngre læger. Besty-
relsen vil gerne udtrykke sin kæmpestore tak for indsatsen. Særligt vil jeg som 
formand takke bestyrelsesmedlemmerne for en stor, både praktisk, akademisk 
og moralsk opbakning i et travlt år.  
 
Thomas Middelboe 
 
 
2. Årsmøde 2013  
 
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling  
 

Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 8. marts 2013 på 
Hotel Nyborg Strand. 
 

1. Valg af dirigent 
Mette Brandt vælges som dirigent og konstaterer at generalforsamlingen 
er lovligt indkaldt. 
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2. Formandens beretning 
Formanden fremdrog i sin beretning flere punkter fra sin skriftlige beret-
ning. Bestyrelsen har haft travlt og har bl.a. løbende haft møder med 
partiernes psykiatriordførere, har deltaget i regeringens psykiatriudvalg, i 
Tænketanken og i Psykiatritinget og samarbejde med patient- og pårø-
rendeforeninger. Der arbejdes fortsat på at forbedre hjemmesiden og 
2012 var første år, hvor medlemsbreve kun er udsendt elektronisk. 
Påpeger at debatten om medicinering har skabt svære forhold for psyki-
atrien og en stor del af året er brugt på at genskabe vores gode renom-
mé. 
Der rettes en tak til alle de medlemmer, som stiller sig til rådighed for 
DPS, og en særlig tak til professorerne. Der mindes om, at Nordisk kon-
gres 20. – 23. september 2015 erstatter årsmødet, der afholdes general-
forsamling i februar/marts 2015. 
 
Debat af formandens beretning: 
Der spørges til DPS´ holdning i forhold til medicinering og omkring de 
restriktioner, der er indført i forhold til, hvilke doser medicin, der må gi-
ves. Formanden slår fast, at den akutte sag, der har været, var en til-
synssag og DPS kommenterede sagen, da debatten ramte mere bredt og 
gjorde opmærksom på, at der kan være behov for højere medicindoser. 
Dette fører til en debat om Patientklagenævnets forholden sig til medi-
cindoser og det paradoksale i, at de lave medicindoser kan føre til øget 
tvang fremhæves. På samme møde gøres opmærksom på, at en konse-
kvens kan blive, at patienterne behandles med første generations anti-
psykotika, hvor rekommandationerne er forholdsvis højere end ved an-
den generations antipsykotika. 
 
I forhold til pressen og vores renommé fremhæves, at vi fortsat skal for-
søge at få pressen til at interessere sig for ”den gode historie” og at psy-
kiatrien i fremtiden ikke skal være så defensiv. 
 
Det er måske nu der er momentum til at råbe politikerne og pressen op 
og gøre opmærksom på, at psykiatri er meget andet end medicinering. 
 
Der er et forslag om, at selskabet som andre selskaber skal lave flere 
guidelines, evt. finansieret via kontingentforhøjelser, andre mener ikke 
medlemmerne af selskaberne skal finansiere udarbejdelsen af guidelines. 
Andre specialer har ikke samme rekrutteringsproblemer som psykiatrien 
og da det er meriterende at deltage i udarbejdelsen af guidelines er det 
lettere at få de unge medlemmer til at deltage i arbejdet. 
Der gøres opmærksom på, at det er Sundhedsstyrelsens opgave at udar-
bejde guidelines og de er langsomt gået i gang med arbejdet. 
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Diskussion om hvorvidt pakkeforløbene kunne være ”den gode historie” 
til medierne. Der er enighed om, at systematik er godt, men diskussion 
om, hvorvidt pakkeforløbene til ikke-psykotiske lidelser fjerner ressour-
cer fra de psykotiske patienter og om evidensen i pakkeforløbene. 
Det anbefales, at vi afventer og ser effekten af pakkeforløbene og en 
eventuel evaluering før vi går i pressen og udtaler os om pakkeforløbene. 

 
3. Indkomne forslag 

Der er ikke indkommet forslag 
 

4. CPD-online 
101 har været inde på hjemmesiden. Bestyrelsen foreslår, at vi beholder 
tilbuddet et år. Dette godkendes. 
 

5. Orientering fra FYP 
Formanden fra FYP, René Sjælland, fremlægger beretningen. Fremhæver 
det årlige FYP seminar, som var velbesøgt og som nu afholdes i Køben-
havn. FYP deltager i internationalt arbejde og formanden gør opmærk-
som på muligheden for at komme på 14 dages klinisk ophold i udlandet, 
man skal selv finansiere. 
René Sjælland afgår som formand og posten overtages af Andreas Hoff. 

 
6. Regnskab 

Årsmøde budgettet gennemgås. Der var stor tilfredshed med regnskabet 
og det godkendes. 
DPS-regnskabet gennemgås – der er et underskud på 215.000, dette er 
15.000 mindre end budgetteret, formuen er omkring 1,2 mio. kr. 
Den faglige revisor kommenterer, at der er orden i regnskaberne. 
Regnskabet godkendes. 
Fra salen spørges til omkostningerne til revisionen, som er steget med 
5.000 kr. Vi kan overveje, om vi skal skifte fra en statsautoriseret til en 
registreret revisor. 
 

7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Budgettet for 2013 fremlægges, bestyrelsen vil foreslå, at kontingentet 
stiger med 200 kr. for speciallæger og 100 kr. for de øvrige læger. 
Dette begrundet med, at formandsarbejdet er omfattende og det vil væ-
re nødvendig med frikøb 2 dage om ugen. 
Hvis man accepterer kontingentstigningen, regnes med et underskud på 
162.000 kr. 
Kontingentstigningen godkendes. 
 

8. Valg af formand 
Thomas Middelboe har meldt sig som kandidat og præsenterer sit oplæg 
og vælges til formand. 
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9. Valg til bestyrelse 

Eva Berthou, Erik Roj Larsen og Poul Erik Carlsen er på valg, Eva og Erik 
genopstiller ikke. 
Henrik Nørbak-Emig, Poul Erik Carlsen, Lykke Petersen, René Sjælland 
og Camilla Gøtzsche stiller op til bestyrelsen, Inger Brødsgaard stiller til 
suppleant. Kandidaterne fremlægger deres valgoplæg. 
Ingen melder sig fra salen og bestyrelsen er dermed valgt. 
 

10. Valg af kollegial revisor 
Marianne Kastrup fortsætter 
 

11. Eventuelt 
Der kommer forslag om, at bestyrelsen iværksætter et arbejde, som skal 
kortlægge, hvad det er der får lægerne til at rejse og hvad får dem til at 
blive? Hvad kan gøre det attraktivt at arbejde i den tunge psykiatri? 
Thomas Middelboe takker Jeanett Bauer for den store indsats som for-
mand og de 2 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres indsats i besty-
relsesarbejdet. 

 
Mette Brandt-Christensen   Jeanett Bauer 
Dirigent    Formand 
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2.2 Program for Årsmødet 2013 
 
Program for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde 7.-9. marts 2013 
Hotel Nyborg Strand, Nyborg 
 
 

Torsdag den 7. marts 2013 
 

 
Kl. 10.00 – 10.30: Ankomst/registrering – kaffe i udstillingslokalet 
 
Kl. 10.30 - 10.45: Velkomst i auditoriet ved formand Jeanett Bauer 
 
Kl. 10.45-12.00: The psychopathology of bipolar disorders and new 
treatments 
Guy Goodwin FRCPsych, FMed Sci. 
Professor of psychiatry at the University of Oxford 
Auditoriet 
 
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost 
 
Kl. 13.00-14.30: Postervandring v. Forskningsudvalget 
 
Kl. 14.30-15.00: Kaffe i udstillingslokalet 
 
Kl. 15.00-16.00: Efteruddannelse, hvis er ansvaret? 
v. psykiatridirektør Søren Bredkjær, Region Sjælland og Efteruddannelsesud-
valget 
Auditoriet 
 
Kl. 16.00-16.15: Pause 
 
Kl. 16.15-18.15: Symposier 
 
Symposium 1: Hvor langt er vi i DPS med guidelines for hhv. ADHD og an-
vendelse af psykofarmaka til gravide og ammende? 
Symposium 2: Interaktiv undervisning: Hvordan får man deltagerne med? 
Symposium 3: Depression og skizofreni: Diagnostik og behandling 
Symposium 4: Akut ambulant behandling i regionspsykiatrien af  
ikke-psykotiske patienter 
Symposium 5: Hippocampus i psykiatrien: Grundvidenskabelig forskning 
 
Kl. 19.00 Middag 
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Fredag den 8. marts 2013 
 
 
Kl. 9.00-10.30: Science, economics and clinical implementation of ef-
fective psycological treatments of anxiety disorders and depression 
David M. Clark FBA, FmedSci, HonFBPsys. Professor of experimental psycholo-
gy at the University of Oxford 
Auditoriet 
 
Kl. 10.30-11.00 Kaffepause med postere 
 
Kl. 11.00-13.00: Symposier 
 
Symposium 6: Pontoppidankonkurrence: Foredragskonkurrence 
Symposium 7: 50 år, still going strong. Den kliniske brug af Lithium 
Symposium 8: Psykoterapiens plads i dansk psykiatri 
Symposium 9: Etiske problemstillinger er også en del af din hverdag 
Symposium 10: Klinisk sexologi: Hvad enhver psykiater har brug for at vide 
 
Kl. 13.00-14.00: Frokost 
 
Kl. 14.00-16.00: Præsentation af årets videnskabelige afhandlinger 
Auditoriet 
 
Kl. 16.00-16.30: Pause 
 
Kl. 16.30-19.00: Generalforsamling 
Auditoriet 
 
Kl. 19.30: Middag med uddeling af poster- og Pontoppidanpriser 
 
 
 
 

Lørdag den 9. marts 2013 
 
 
Kl. 9.00-12.00: Fælles rating – PANSS og Hamilton 
Rater vi ens på hver side af Storebælt? 
V. Anders Fink-Jensen og Erik Roj Larsen 
Auditoriet 
 
Kl. 12.00: Frokost 
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3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres lø-
bende.  
 
3.1 Uddannelsesudvalgene 
 
3.1.1 I-kursusudvalgene 
 
I-kursus Syd 
Intet modtaget til årsberetningen.  
 
I-kursus Vest 
Kursusledelsen er i år, som planlagt, igen reduceret til 2 personer. 1. 
reservelæge Charlotte Rose Svendsen (charsven@rm.dk) og overlæge Marie 
Løth (mariloet@rm.dk), AUHR. 
Kurset benytter fortsat sekretær ved uddannelsesafdelingen/Center for 
kompetenceudvikling, Region Midt. Ledelsen er opmærksomme på den 
merudgift dette medfører, men har vurderet at sekretærbistanden er en 
nødvendighed, for at nuværende kursusledelse fortsat vil påtage sig opgaven. 
Sekretær Ester Friis Knudsen er en periode afløst af sekretær Lisbeth Thrane 
Mikkelsen 
(lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk, tlf. 24767563) 
Kurset er i år reduceret til 10 kursusdage i overensstemmelse med VUU 
forventede udmeldinger. Kurset søges fordelt med en månedlig kursusdag og 
kursusafgiften er fortsat 7000 kr. pr. deltager. 
Kurset dækker i 2013/2014 følgende emner: 
Akut Psykiatri og tvang i psykiatrien, Tilpasnings- belastningsreaktioner, 
Suicidalrisikovurdering, Psykopatologi og klassifikation, Psykofarmakologi, 
Psykosespektret - psykopatologi og behandling, Affektive lidelser - 
psykopatologi og behandling, Personlighedsforstyrrelser, Angst, 
Spiseforstyrrelser, Neuropsykiatri, Gerontopsykiatri, Oligofreni, Retspsykiatri, 
Misbrugsbehandling, ADHD, Børne og ungepsykiatri, herunder 
autismespekterlidelser, PTSD, Sexologi og Speciallægepraksis. 
Kursets 1. dag afholdes i den gamle festsal AUHR, idet kursusledelsen har valgt 
at bibeholde besøg på Overtaci museet. De efterfølgende kursusdage afholdes 
på Center kompetenceudvikling, Oluf Palmes alle 26, 8200 Aarhus N.    
Kurset evalueres elektronisk. 
 
Kursusstart ligger i september, der tilstræbes optag af nye kursister 2 gange 
årligt (sept. og januar), aktuelt har dog været udvist stor fleksibilitet. 
Antallet af kursusdeltagere er stigende, i skrivende stund er 24 kursister 
tilmeldt I-kursus Vest, visse mangler dog kun få kursusdage. Såfremt der 
vedvarende er over 25 kursister tilmeldt vil nye ansøgere blive henvist til I-
kursus Syd eller Øst jvf. aftale med VVU. 

http://www.dpsnet.dk/
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Kursusledelsen har tilstræbt at undervisere på kurset repræsenterer faget 
bredt, således undervises af uddannelseslæger, speciallæger, professorer, 
psykologer, børne- og ungepsykiatere og privatpraktiserende speciallæge. 
Kursusledelsens har et ønske om flere undervisere fra Region Nord, hvilket det 
imidlertid har været svært at imødekomme. 
 
Charlotte Rose Svendsen 
Marie Løth 
 
I-kursus Øst 
Der har nu gennem 3 år været 3 fungerende I-kurser. Dette har sammen med 
et gennem flere år øget antal optagne kursister, og beslutningen i 2012 om ik-
ke længere at optage kursister fra Børne- og ungdomspsykiatrien, medført 
kortere ventetid på I-kurserne. I-kursus Øst har derfor i løbet af 2013 kunnet 
sænke deltagerantallet til 25, et deltagerantal, som også forventes at være til-
strækkeligt i det kommende år. På baggrund af ovenstående har der i 2013 
været et kumuleret deltagerantal på i alt 49 kursister. 
  
Eftersom I-kursus Øst i maj 2012 ophørte med at optage kursister fra Børne- 
og ungdomspsykiatrien, har der igennem 2013 været tiltagende færre deltage-
re fra B&U. Det må dog fortsat forventes, at der også i det kommende år vil 
være enkelte kursister fra B&U, som vender tilbage efter orlov. 
 
For de kursister, som er startet på I-kurset sent i deres ansættelse i I-stilling, 
er det fortsat et problem at få fuldendt kurset. Det er typisk ikke muligt at få 
fri til I-kurset under ophold i neurologien, eftersom I-kurset ikke er obligato-
risk. Disse I-kursister tilrådes derfor at søge orlov fra I-kurset, for senere at 
færdiggøre det, når de er tilbage i psykiatrien. 
 
Igen i år har I-kurset strakt sig over 13 kursusdage, hvor der er undervist i 

• Psykoterapiuddannelsen 
• Speciallægeuddannelsen i Psykiatri 
• FYP 
• Akut psykiatri 
• Almen psykopatologi 
• Udviklingspsykologi og psykopatologi 
• Skizofreni 
• Affektive lidelser 
• Angsttilstande 
• Personlighedsforstyrrelser 
• OCD 
• Spiseforstyrrelser 
• ADHD og autismespektrumforstyrrelser 
• Psykotiske tilstande hos børn og unge 
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• Ungdomspsykiatri 
• Ældrepsykiatri 
• Psykofarmakologi i psykiatrien 
• Psykofarmakologi i B&U 
• ECT 
• Psykoanalytisk/psykodynamisk terapi 
• Kognitiv adfærdsterapi 
• Systemisk terapi 
• Åben dialog 
• Kriseintervention/kriseterapi 
• Alkoholmisbrug 
• Misbrug af andre psykoaktive stoffer 
• Transkulturel psykiatri 
• Distriktspsykiatri 
• Psykiatri i privat praksis 
• Lov om anvendelse af tvang i psykiatrien 
• Retspsykiatri 

 
Ud fra et ønske om et kortere I-kursus vil I-kursus Øst i 2014 blive skåret ned 
til 10 kursusdage, hvor bl.a. undervisningen i Distriktspsykiatri, Psykiatri i pri-
vat praksis og Udviklingspsykiatri udgår, mens andre emner mindskes tids-
mæssigt. På den baggrund vil jeg gerne takke de undervisere, som vi nu må 
sige farvel til, for deres indsats for I-kurset. 
 
I 2014 sker der også ændring i I-kursusledelsen. Efter 10 år i kursusledelsen, 
heraf de 5 som kursussekretær, holder jeg op. Overlæge Ulla Knorr overtager 
pr. 1. januar 2014 posten som kursusleder. Simon Ploug Gartner fortsætter 
som kursussekretær. 
 
Lene Kistrup Henriksen 
Kursusleder 
  
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 
Medlemmer: 
Pia Glyngdal, formand, DPS´ repræsentant ved H-ansættelser indtrådt 2008. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Ulla Bartels, godkender for grunduddannelse i psykoterapi, indtrådt 2008 
Camilla Gøtzsche, repræsentant for FYP, indtrådt 2011 
Sally Timm, indtrådt 2011 
Karin Thomsen, indtrådt 2011 
Oleg Trosky, DPS´ repræsentant ved H-ansættelser, indtrådt 2011 
Mia Greisen Søndergaard, fratrådte i 2013, og  
Simon Plough Gartner overtog pladsen som FYP-repræsentant. 
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I 2013 har der været holdt 6 interne møder. Dertil har der været afholdt mø-
der med I-kursuslederne, delkursuslederne, de uddannelsesansvarlige overlæ-
ger, inspektorer og Psykoterapiudvalget. 
 
En stor del af årets arbejde har været relateret til revisionen af målbeskrivel-
sen. Det er en langvarig opgave, da der foretages gennemgribende ændringer. 
Man håber på at afslutte arbejdet i 2014. 
I den næste målbeskrivelse vil kompetencebeskrivelserne blive mere omfat-
tende dvs. mere præcis. Samtidig forsøger man at begrænse omfanget af unø-
dige underskrifter i godkendelsesprocessen. Der vil især være mere præcise 
krav mht., hvad der skal kunne præsteres inden for området medicinsk ek-
spert. Såvel inden for dette som inden for de øvrige kompetenceområder, er 
man aktuelt i gang med at udforme og afprøve kompetencekort til brug i den 
observerede kliniske situation. Ud fra en undersøgelse som VUU foretog primo 
2013 blandt sidste-års-kursister, er man blevet klar over, at det hører til sjæl-
denhederne, at yngre læger i uddannelse udfører patientrelateret arbejde, 
mens en speciallæge er til stede. Den feedback, der gives til yngre læger under 
uddannelse er meget ofte i form af indirekte supervision, dvs. den bliver givet 
på forespørgsel ved konferencer, hen over frokostbordet eller ved vejleder-
samtalerne. Med uddannelseskrav om, at den seniore læge skal være til stede 
og observere den yngre læge, - samt udfylde kompetencekort og give feed-
back - giver man de uddannelsessøgende muligheder til at kræve – denne væ-
sentlige læringsmetode af deres uddannelsesinstitution.  
VUU ændrer dertil på opbygningen af målbeskrivelsen, således at de  
enkelte dellæremål ikke kun vil være placeret ud fra de 7 kompetencer (hvilket 
er obligatorisk), men også placeret relateret til de arbejdsopgaver, hvor man 
kan opnå læringen. 
I arbejdet med målbeskrivelsen er det VUU magtpåliggende, at det at blive 
psykiater også indebærer, at lægen lærer at forholde sig kritisk til regulativer 
og vejledninger, der udstikkes af arbejdsgiverne. Psykiatrien kan på sigt risike-
re – hvis arbejdet kun skulle dreje sig om at kunne rette sig efter udstukne 
retningslinjer – at miste sin berettigelse som akademisk speciale.  
 
Den øgede søgning til hoveduddannelsesstillinger er fortsat – især i Øst. 
Således var der igen i 2013 cirka dobbelt så mange ansøgere som kursusstil-
linger i Øst, og de fleste kursusstillinger er nu besat i hele landet. Ved mødet 
med de uddannelsesansvarlige overlæger var der dog også i år bekymring for 
den nuværende speciallægemangel, da de uddannelsessøgende for hurtigt 
bruges som arbejdskraft – på et for højt fagligt niveau. De vænner sig dermed 
til at tage beslutninger, uden større refleksion. Imidlertid vil også dette på sigt 
kunne virke reducerende vores speciales berettigelse – og kvaliteten af pati-
entbehandlingen. Igen i år – som de tidligere år med de uddannelsesansvarlige 
– samlede man et idékatalog til at optimere undervisning og uddannelse selv i 
afdelinger med få ressourcer. Man gennemgik CPD-online for de tilstedevæ-
rende som et muligt alternativ for evt. at aflyse undervisning. 
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Kursisterne giver fortsat som oftest positive tilbagemeldinger fra delkurserne. 
Der har kun været enkelte udskiftninger af delkursusledere i år. Aktuelt er der 
følgende delkursusledere: Peter Handest/Lennart Jansson: Psykopatologi I og 
II. Erik Simonsen/Vilhelm Schultz: Psykopatologi III. Torsten Bjørn 
Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter. 
Kjeld Andersen/Flemming Mørkeberg: Ældre-psykiatri. Morten 
Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi. Anne Dorte 
Stenstrøm/ Gitte Dehlholm: Børne- og Ungdomspsyk. lidelser med forløb ind i 
voksenalderen. Finn Gerholt: Oligofreni. Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neu-
ropsykiatri. Henrik Lublin/Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder. Ulla No-
ring/Dorte Sestoft: Retspsykiatri. Ulla Almegard/Anders Fink-Jensen: Erklæ-
ringsskrivning og misbrug.  
 
Ved mødet med psykoterapiudvalget drøftedes den påtænkte udvidelse af an-
tal timer i psykoterapiuddannelsen. VUU mener, at formålet primært skal være 
at fremme de generelle kommunikative evner (eksempelvis med den psykoti-
ske patient). Der skal ikke gives yderligere specialviden inden for særlige psy-
koterapeutiske retninger.  
I 2014 planlægger man– udover at færdiggøre målbeskrivelsen – (sammen 
med VUU) at få koordineret det teoretiske indhold i speciallægeuddannelsen. 
Som det er for øjeblikket, er det uklart, hvilke emner der undervises på i I-
kurset, på de fem regioners kurser og på H-kurserne. Der er mange interes-
senter, så det kan vise sig at være vanskeligt at få alle til at gå på kompromis 
med eventuelle særinteresser.  
I 2013 havde VUU et symposium på årsmødet. Formålet med dette var dels at 
få en bred diskussion om arbejdet med målbeskrivelsen, dels var der undervis-
ning i interaktive undervisningsmetoder. 
 
Pia Glyngdal 
 
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
Medlemmer: 
Mette Brandt-Christensen (formand), indtrådt 2009 
Inger Brødsgaard, indtrådt 2010, siden 2013 tillige DPS bestyrelsesrepræsen-
tant  
Ea Bøhm Jepsen, indtrådt 2010 
Annette Lolk, indtrådt ultimo 2010 
Marianne Kastrup, indtrådt august 2011 
 
Udvalgets aktiviteter: 
Udvalget medvirkede i plenum-session om efteruddannelse ved DPS årsmøde 
2013. Her blev også præsenteret resultaterne fra udvalgets spørgeskemaun-
dersøgelse om DPS medlemmernes syn på og ønsker om efteruddannelse.  
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Udvalget har i 2013 besluttet indtil videre at holde pause med at organisere 
traditionelle efteruddannelseskurser efter internat-modellen, da der gennem 
flere år har været meget lille tilslutning til disse.  
 
Efteruddannelsesudvalget har i 2013 koncentreret arbejdet om drøftelser af 
fremtidige modeller for efteruddannelsestilbud for speciallæger. Udvalget har 
fulgt Danske Regioners beslutning om obligatorisk efteruddannelse for psykia-
triske speciallæger i psykopatologi og haft kontakt til Videreuddannelsesudval-
get vedrørende muligheder for at tilpasse H-kurser til speciallægers efterud-
dannelse. Udvalget har endvidere kontakt med diagnoseudvalget vedrørende 
fælles-oplysningsindsats om DSM-V. 
Udvalget har opfordret de psykiatriske afdelinger til lokalt at tage CPD i brug, 
for eksempel ved fælles undervisning.  
 
Udvalget har kun afholdt 1 egentligt møde i 2013. Forsøg med tele-møde måt-
te opgives på grund af tekniske vanskeligheder, men muligheden holdes stadig 
åben som et oplagt supplement til de traditionelle møder. 
 
Udvalgets medlemmer er p.t. alle ansat som overlæger i voksenpsykiatrien; 
der mangler repræsentation fra speciellægepraksis, fra uddannelsessøgende 
læger og siden foråret 2012 også fra BUP. Flere af de nuværende udvalgsmed-
lemmer har annonceret udtræden af udvalget 
 
Mette Brandt-Christensen 
 
3.1.4 Etikudvalget 
DPS nedsatte i 2010 et etisk udvalg med det formål at bistå bestyrelsen i eti-
ske spørgsmål og rådgive den forebyggende og fremadrettet.  Udvalget forven-
tes at holde sig orienteret om forskning, udvikling og debat inden for det etiske 
område, identificere eventuelle problemfelter og udarbejde forslag til etiske 
retningslinjer. Udvalget beskæftiger sig ikke med enkeltsager. 
Udvalget deltog med et symposium i 2013 ved Årsmødet, hvor der var fokus 
på etiske dilemmaer i den kliniske hverdag.  
Resultaterne fra undersøgelsen baseret på spørgeskema uddelt ved et tidligere 
årsmøde om kendskab og holdning til etik blev publiceret i Nordic Journal of 
Psychiatry i 2013. 
Udvalget har i 2013 haft konstruktivt møde med patient – og pårørendeorgani-
sationer mhp drøftelse af fælles etiske problemstillinger og vil gentage dette i 
2014. Blandt de temaer udvalget har beskæftiget sig det seneste år kan næv-
nes: Klinisketiske komiteer, spørgsmål om lægeassisteret selvmord, nedbrin-
gelse af tvang, og hjemsendelse af asylansøgere. 
 
Udvalgets medlemmer: 
Henriette Bruun 
Marianne Kastrup (formand) 
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Morten Ekstrøm 
Andreas Hoff 
Anne Lindhardt 
Annette Lolk 
Johan Øhlenschlæger 
Lykke Petersen 
Anne Grethe Viuff 
 
Marianne Kastrup 
 
3.2 Behandlingsudvalgene 
 
3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 12. november på Rigshospitalet med 
36 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, Poul Videbech og Diana 
Kristensen.  
  
Udvalgets medlemmer: 
Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul Videbech, Søren Di-
nesen Østergaard 
 
Martin Balslev Jørgensen 
 
3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, superviso-
rer og psykoterapiuddannelser.  
Udvalget har i 2013 afholdt 4 møder, heraf flere som videokonferencer. Der 
har derudover været 1 fællesmøde med Videreuddannelsesudvalget, og 1 fæl-
lesmøde med det Børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg. 
Udvalget arrangerede et symposium om psykoterapi ved DPS’ årsmøde, og var 
desuden initiativtager til at David Clark blev inviteret til at holde plenumfore-
drag om psykoterapi.  
I 2013 har udvalget godkendt 1 specialist og 1 supervisor i psykodynamisk te-
rapi, 1 specialist i systemisk terapi samt 6 specialister og 1 supervisor i kogni-
tiv adfærdsterapi. Desuden har 16 psykologer fået overført deres godkendelse 
i henhold til den gensidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen.  
Psykoterapiudvalget har i 2013 arbejdet videre med den planlagte revision af 
psykoterapibetænkningen, men det er usikkert om den bliver afsluttet i 2014. 
Betænkningen skal bl.a. håndtere spørgsmålet om de mange terapiretninger 
der befinder sig i grænseområdet mellem dynamisk og kognitiv terapi, 
forholde sig til ønsket om at udvide timetallet på grunduddannelsen med hen-
blik på tilnærmelse til UEMS-kravene, samt beskrive nøjere hvilke færdigheder 
og teoretiske kundskaber man skal tilegne sig på de enkelte uddannelsesni-
veauer. Udvalget har i den forbindelse set nærmere på den grundlæggende 
uddannelse i samtalen som værktøj, som efter udvalgets mening hører hjem-
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me i de generelle uddannelseskrav, og ikke i psykoterapibetænkningen. Dette 
er drøftet med Videreuddannelsesudvalget ved flere lejligheder, og det er aftalt 
at prøve at få dette element ind i speciallægeuddannelsen. 
 
Udvalgsmedlemmer i 2013: 
Randi Luggin (2008) formand fra maj 2009 – udtræder december 2013 
Hanne Stubbe Teglbjærg (2010) 
Tove Mathiesen (2010) 
Kirsten Melander (2012) 
Alice Rasmussen (2012) 
Lasse Mosegaard Schmidt (2012), FYP-repræsentant 
René Sjælland (2013), bestyrelsesrepræsentant 
 
Udtrådt i 2013: 
Thomas Middelboe, (2010) bestyrelsesrepræsentant  
 
Randi Luggin 
 
3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registre-
ring 
Kommissorium: 
”Udvalget fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrø-
rende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herun-
der samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt 
Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i for-
hold af relevans for udvalgets arbejdsområde.  
Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende 
indførelse af nye diagnose- og klassifikationssystemer, kvalitetsmonitorerings-
databaser, registre m.m.  
Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende 
diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde 
med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage initiati-
ver til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.  
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast 
medlem af udvalget.  
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger 
sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål 
(WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.  
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både 
DPS og BUP-DK har medlemmer i udvalget.” 
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Udvalgets medlemmer 
 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden P, Aarhus Universi-
tetshospital, Risskov og Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister, 
(Formand siden 2003) (valgår 1989) 
Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003) 
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - 
Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005) 
Professor, ph.d., dr.med., ledende overlæge Per Fink, Forskningsklinikken for 
Funktionelle Lidelser og Psykosomatik, Aarhus Universitetshospital, (valgår 
2012) 
Ph.d.-studerende Søren Dinesen Østergaard, Enheden for Psykiatrisk Forsk-
ning, Ålborg Psykiatriske Sygehus (valgår 2012) 
 
Valgt for BUP-DK: 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Oden-
se, Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011) 
Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center Bispebjerg Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012) 
 
Ad hoc medlemmer: 
Professor, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Ålborg Psy-
kiatriske Sygehus (udpeget 2012) 
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet 
udvalget som konsulent  
 
Aktiviteter: 
Udvalget har afholdt et møde i 2013. 
Der har været enkelte henvendelser fra Sundhedsstyrelsen til Udvalget i løbet 
af 2013, hvilket er blevet besvaret af formanden. 
 
Ole Mors 
 
3.2.4 Udvalget for Neuropsykiatrisk Udredning og Behandling 
Udvalget er nedlagt i 2013.  
 
3.2.5 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 forskerrekruttering og 
over for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøje belysning.  
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Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den evt. psykiatriske 
repræsentation i SSVF. Forskningsudvalget skal tage initiativ til sammen med 
DPS at holde møder om psykiatrisk forskning og forskningsplanlægning.  
Forskningsudvalget skal fungere som formidler af psykiatriske forskningsresul-
tater og forskningsudvikling over for medlemmerne.  
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre af DPS’ udvalg bidrage til 
kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning.  
Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vig-
tigheden af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede 
resultater.  
 
Årets aktiviteter: 
Der blev i 2013 forsvaret 13 akademiske afhandlinger inden for det psykiatri-
ske område (se nedenfor). 
 
Ved årsmødet blev fem af årets akademiske afhandlinger fra 2013 præsenteret 
og igen med stor succes. De akademiske afhandlinger blev vel modtaget af et 
stort og medlevende publikum. 
 
Til postervandringen og posterkonkurrencen, der var placeret om torsdagen, 
var der tilmeldt 37 postere. Posterne vurderes på baggrund af deres originali-
tet, kvalitet, impact, design og fremstilling. Der blev uddelt tre præmier: 1. 
præmie: Kristin Forsberg "Does restraint stress induce cerebral DNA repair?", 
2. præmie: Kamilla Miskowiak " Aberrant neural and cognitive response to 
emotional faces stimuli in healthy monozygotic twins at heritable risk of de-
pression", 3. præmie: Jesper Lundhede Jepsen " Sortilin-related receptors and 
alcolhol preference in mice". Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne øn-
skes alle tillykke. 
 
Forskningsudvalget arrangerede et symposium på årsmødet: Hippocampus i 
psykiatrien: Grundvidenskabelig forskning med følgende program: 
 
Professor, Poul Videbech, Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov: 
Hvad har studier med billeddannende metoder afsløret om patofysiologiske 
forhold i hippocampus ved affektive lidelser? 
 
Overlæge, Gregers Wegener, Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov:  
Prækliniske studier af hippocampusplasticitet og adfærd ved depression: fra 
serotonin til glutamat 
 
Professor emeritus, Tom G. Bolwig, Psykiatrisk Center København:  
Kan hippocampal neurogenese forklare ECT’s virkemåde? 
 
Udvalgets medlemmer har afholdt et møde og har herudover haft en livlig 
mail-korrespondance. Vi forsøger at gøre forskningen langt mere synlig på 
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dpsnet.dk, og vi bringer én eller flere månedens artikler, der er fokuseret på 
nogle spændende temaer i psykiatrisk forskning.  
 
Som noget nyt bringer vi også udvalgte artikler fra forskningsmiljøerne og ser 
gerne, at alle bidrager hertil. Med de fine forskningsaktiviteter må der være 
mange egnede artikler at bringe. 
 
Der har været et videnskabeligt symposium, afholdt den 18. september 2013 
på Nationalmuseet: PTSD - The State of The Art med foredrag af international 
ekspert og flere danske eksperter, der belyste både grundvidenskabelige og 
kliniske problemstillinger. Deltagerne modtog efter mødet en  
Symposiebogen med abstracts og slides fra symposiet "PTSD - The State of 
The Art" 18.09.2013. 
 
Vi har i udvalget diskuteret, om der fortsat er behov for videnskabelige sympo-
sier i regi af forskningsudvalget under hensyn tilde mange andre tilbud, der gi-
ves vores medlemmer. Et passende stort fremmøde ved symposierne i de for-
gående år peger på et behov for symposier, der lægger hovedvægt på forsk-
ningsresultater. Vi ser gerne, at medlemmerne peger på særlig ønsker for 
fremtidige symposier.  
 
Dansk Psykiatrisk Forskningsuddannelsesprogram og Dansk Psykiatrisk Sel-
skab har gennem en bevilling fra Lundbeckfonden fået mulighed for at øge an-
tallet af medicinstuderende, som opnår et forskningsår i psykiatrien ved at ud-
byde et antal scholarstipendier.  Forskningsudvalget har to repræsentanter i 
udvalget til uddeling af scholarstipendier. Der er ansøgningsfrist 4 gange om 
året (se www.dpsnet.dk). 
 
Akademiske afhandlinger 2013: 
Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitetshospital Risskov 
Stephen F. Austin: Long term outcomes and course of illness in first episode 
psychosis: Predictors of recovery, trajectories of symptoms and metacognition: 
A 10 year follow-up study of the OPUS cohort. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 
12. juni 2013. E-mail: Stephen.01.Austin@regionh.dk. I samarbejde med Psy-
kiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital. 
 
Torben Albert Devantier: Aspects of Cardiovascular Disease in Depression. 
Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 6. september 2013. E-mail: tordev@rm.dk. 
 
Forskningsenheden for Almen Praksis, Sektion for Almen Medicin, Institut for 
Folkesundhed, Aarhus Universitet 

mailto:Stephen.01.Austin@regionh.dk
https://webmail.regionh.dk/owa/redir.aspx?C=7YM5nKIg6kCeKr9JnAZZnN7L_bzm0dAImesEPsCxsHcFq3QCg5Dsk3ozj0cFS3k3osBmQF3ZUBo.&URL=mailto%3atordev%40rm.dk
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Mette Trøllund Rask: Clinical usefulness of a diagnosis for mild-to-moderate 
conditions of medically unexplained symptoms in general practice. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret d. 17. maj 2013. E-mail: mette.rask@alm.au.dk. 
 
Center for Registerforskning, Aarhus Universitet 
Michael Eriksen Benrós: Autoimmunity, infections, and cancer as clues to the 
etiology of schizophrenia and mood disorders. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 
24. maj 2013. E-mail: benros@dadlnet.dk. I samarbejde med Psykiatrisk Cen-
ter København, Bispebjerg Hospital. 

Enheden for Psykiatrisk Forskning, Aalborg Universitetshospital 
Peter Hjorth: Improving physical health for those with severe mental illness. 
Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 22.marts 2013. E-mail: petehjor@rm.dk. 

Rikke Jørgensen: Improving insight in individuals diagnosed with schizophre-
nia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 5. september 2013. E-mail: rijo@rn.dk. 

Neurobiologisk Forskningsenhed, Rigshospitalet and The Lundbeck Foundation 
Center for Integrated Molecular Brain Imaging 
Mette Ewers Haahr: In Vivo PET Imaging of the Cerebral 5-HT4 Receptors in 
Healthy Volunteers - In Relation to Appetite, Memory and Pharmacological In-
tervention. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 11. januar 2013. E-mail: 
haahr@nru.dk. 
 
Martin Andreas Santini: The role of serotonin 2A receptors in prefrontal cortex 
function - Implications in schizophrenia. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 23. maj 
2013. E-mail: Martin.Santini@nru.dk. 

Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital 
Marianne Melau: Baseline Characteristics, Working Alliance and Patients’ Per-
spectives - a cross-sectional and qualitative study in a cohort of patients with a 
first episode psychosis treated eighteen months in specialized early interven-
tion services. Ph.d.- afhandling. Forsvaret 27. november 2013. E-mail: 
Marianne.melau@regionh.dk. 
 
Lundbeck Foundation Center for Clinical Intervention and Neuropsychiatric 
Schizophrenia Research og Centre for Neuropsychiatric Schizophrenia Re-
search, Psykiatrisk Center Glostrup 
Ayna Nejad: Longitudinal MRI study of functional brainconnectivity during a 
working memory task in antipsychotic-naïve, first-episode schizophrenia pa-

mailto:mette.rask@alm.au.dk
mailto:benros@dadlnet.dk
https://webmail.regionh.dk/owa/redir.aspx?C=7YM5nKIg6kCeKr9JnAZZnN7L_bzm0dAImesEPsCxsHcFq3QCg5Dsk3ozj0cFS3k3osBmQF3ZUBo.&URL=mailto%3apetehjor%40rm.dk
https://webmail.regionh.dk/owa/redir.aspx?C=7YM5nKIg6kCeKr9JnAZZnN7L_bzm0dAImesEPsCxsHcFq3QCg5Dsk3ozj0cFS3k3osBmQF3ZUBo.&URL=mailto%3arijo%40rn.dk
mailto:Marianne.melau@regionh.dk
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tients. Ph.d.-afhandling. Forsvaret d. 25. januar 2013.E-mail: 
aynanejad@gmail.com. I samarbejde med Danish Research Centre for Magnet-
ic Resonance, Copenhagen University Hospital. 
 
Helle Schnor: Håndtering af kronisk sygdom i et hverdagslivs- og sundheds-
pædagogisk perspektiv. Et kvalitativt studie af hvordan mennesker med hjer-
tesvigt lærer at håndtere hverdagen med kronisk sygdom. Forsvaret januar 
2013. E-mail: helle.schnor@regionh.dk 
 
Psykiatrien Region Sjælland 
Janus Christian Jakobsen: Systematic review of randomized clinical trials ex-
amining the effects of psychotherapeutic interventions versus ‘no intervention’ 
for acute major depressive disorder and randomized trial examining the effects 
of ‘third wave’ cognitive therapy versus mentalization-based treatment for 
acute major depressive disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret 5. juli 2013. E-
mail: janusjakobsen@mac.com. 
 
Agnes Ringer: Listening to patients: a study of illness discourses, patient iden-
tities, and user involvement in contemporary psychiatric practice. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 16. december 2013. E-mail: agnes.ringer@gmail.com. 
 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Forskningsenhed, Odense, Psykiatrien i Region Syd-
danmark og Syddansk Universitet 
Gitte Falcher Madsen: Sensory gating in Autism Spectrum Disorders. Ph.d.-
afhandling. Forsvaret 9. september 2013. E-mail: 
gitte.falcher.madsen@rsyd.dk. I samarbejde med Lundbeck Foundation Center 
for Clinical Intervention and Neuropsychiatric Schizophrenia Research og Cen-
tre for Neuropsychiatric Schizophrenia Research, Psykiatrisk Center Glostrup. 
 
De ønskes alle hjerteligt til lykke 
 
Medlemmer af forskningsudvalget: 
     
Voksenpsykiatri, udvalgets sammensætning: 
2010: Professor Raben Rosenberg, Center for Psykiatrisk Forskning, Risskov 
(formand) 
2010: Professor Bent Nielsen, Almenpsykiatrisk afdeling, Odense 
2013: Professor Erik Simonsen, Psykiatrisk Forskningsenhed, Fjorden 
2013: 1. reservelæge Henrik Nørbak-Emig, klinisk assistent på Psykiatrisk 
Center Glostrup 
2010: Overlæge Annamaria Giraldi, Psykiatrisk Center København, Sexologisk 
Klinik 
2010: Uddannelseslæge Anders Jørgensen, Psykiatrisk Center København 

mailto:aynanejad@gmail.com
mailto:helle.schnor@regionh.dk
mailto:janusjakobsen@mac.com
mailto:agnes.ringer@gmail.com
mailto:gitte.falcher.madsen@rsyd.dk
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2004: Overlæge Jørgen Aagaard, Aarhus Universitetshospital Risskov 
 
Børne- og ungdomspsykiatri: 
2005: Overlæge Katrine Pagsberg, Psykiatrisk Center København  
   
Raben Rosenberg 
Formand for forskningsudvalget 
  
4. Fonde    
 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
Til støtte for eksempelvis kongresdeltagelse for yngre læger, der er medlem-
mer af Dansk Psykiatrisk Selskab, er der oprettet en rejse- og uddannelses-
fond. Fonden støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling. Tilskud søges 
hos kassereren for DPS. 
I 2013 er der bevilget tilskud til kongresser, hvor de yngre læger skal frem-
lægge forskningsresultater (maksimalt 5.000 kr.)    
Fonden har i 2013 støttet yngre psykiateres kongresdeltagelse med 30.000 kr.   
Der er ca. 40.000 kr. tilbage i fonden  
 
Poul Erik Carlsen 
Kasserer i Dansk Psykiatrisk Selskab 
 
4.2 Psykiatrisk Forskningsfond af 1967  
Der blev i 2013 uddelt 20.000 kr. fra fonden.  
Midlerne blev uddelt til: 
 
Anne Katrine Pagsberg, ”Tolerabilitet og effekt af antipsykotika hos børn og 
unge med psykose”: 10.000 kr. 
Anders Abildgaard, ”Fedtrig kost og tarmbakterier i samspillet mellem diabetes 
og depression”: 10.000 kr. 
 
Næste ansøgningsfrist er 1.11.2014.  
 
Niels Ole Mors 
Pia Jeppesen 
Thomas Middelboe 
 
5. Faglige grupper 
 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har ved udgangen af 2013 i alt 152 medlem-
mer, hvoraf 2/3 er læger og 1/3 er psykologer, jurister, sygeplejersker og an-
dre.  
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Bestyrelsen består af Tina Gram Larsen (formand), Per Balling (kasserer), Jens 
Lund, Kirsten Nitschke, Mette Brandt-Christensen og Peter Fristed (suppleant). 
 
Der har været afholdt fire bestyrelsesmøder i årets løb suppleret af betydelig 
mailaktivitet.  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afholdt følgende møder og symposier: 
 
I forbindelse med Retspsykiatrisk Interessegruppes generalforsamling den 30. 
maj 2013 blev der på Psykiatrisk Center Glostrup afholdt symposiet ”Tilregne-
lighed og grænselandet mellem sindssygdom og normalitet – refleksioner efter 
Breivik”.  
Der var indlæg ved Mette Brandt-Christensen, psykiater og formand for den 
norske retsmedicinske kommission Karl Melle, forhenværende statsadvokat Pe-
ter Brøndt Jørgensen, professor emeritus Thorkil Sørensen og professor Josef 
Parnas.  
 
Den 8. oktober 2013 afholdt Retspsykiatrisk Interessegruppe medlemsmøde 
med emnet ”Psykisk syge lovovertrædere i Nordisk Strafferet” med indlæg fra 
Simon Kamber, cand.jur. og PhD-stipendiat ved Århus Universitet.  
 
Endeligt blev der afholdt ”Temadag om retspsykiatrisk byggeri” den 20. no-
vember 2013 i Middelfart med indlæg fra repræsentanter fra alle regioner 
(Thomas Schütze, Region Hovedstaden, Pia Stranges og Susanne Møller-
Madsen, Region Sjælland, Jens Krag og Trine Arngrim, Region Midtjylland, Tina 
Gram Larsen, Region Nordjylland og Peter Fristed, Region Syddanmark).  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har i 2013 afholdt de sidste to delkurser i Ek-
spertuddannelse i Retspsykiatri, henholdsvis delkursus 3, som blev afholdt den 
10.-13. april 2013 i London, og afsluttende delkursus 4, som blev afholdt den 
18.-20. september 2013. 
 
I 2013 har Retspsykiatrisk Interessegruppe igen haft flere europæiske kontak-
ter, herunder har flere i bestyrelsen deltaget i og haft indlæg på årsmøde for 
Royal College of Psychiatrists Faculty of Forensic Psychiatry i februar 2013, 
Seminar om Retspsykiatri i Europa i Irsee i august 2013 og 10. Nordiske Rets-
psykiatriske Symposium i Finland, ligeledes i august 2013.  
 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har i 2013 givet økonomisk støtte til overlæge 
Peter Jantzens deltagelse i konferencen ”Managing violence and aggression in 
in-patient forensic settings”. 
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Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside opdateres løbende: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk 
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Tina Gram Larsen 
 
5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe 
Generelt om PTI (PsykoTraumatologisk Interessegruppe): 
PTI er stiftet i maj 1994 med det formål at fremme og øge kendskabet til psy-
kotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri) som en praktisk handleorienteret 
og videnskabelig forskningsorienteret disciplin inden for psykiatrien. Gruppen 
er åben både for medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) og andre 
faggrupper i henh. t. vedtægterne. 
 
Medlemsstatus: 
Medlemmer udgør fortsat ca. 1/2 læger/speciallæger i psykiatri – størstedelen 
af resten er psykologer, men der er også enkelte præster og beredskabskonsu-
lenter blandt medlemmerne. 
 
Økonomi: 
Interessegruppens økonomi baserer sig på medlemmernes kontingent, som 
udgør 150 kr. årligt. Bestyrelsen benytter muligheden for ved planlægning af 
møder at samarbejde f. eks. med andre interessegrupper eller selskaber med 
tilgrænsende fagområder for derved at bære udgifterne i fællesskab.  
 
Aktiviteter: 
Vi har ikke holdt møder i året 2012 og heller ikke generalforsamling for 2012. 
Vi påtænker at holde en generalforsamling for året 2012 inden sommeren 
2013. Vi har naturligvis ikke opkrævet kontingent for 2012. 
 
PTI har hvert år taget emner, der har været relevante for os:  
Vi har således indtil 2012 gennem dialog med beredskabslæge, psykiatrisk 
kontaktperson (KOP) eller anden indsatsperson modtaget referat om den kata-
strofeberedskabs indsats og håndtering, diagnostik og behandling og også af 
de traumatiserede flygtninges diagnostik og behandling. 
Vi har tænkt os ved førstkommende generalforsamling d. 23/04 - 13, kl. 17 at 
bringe gruppens fremtid til diskussion. Bestyrelsen vil gerne vide hvad med-
lemmerne vil bruge PTI (psykotraumatologisk interessegruppe) til, om der 
fortsat er interesse for at videreføre interessegruppen og skal derfor opfordre 
specielt de yngre generationer at give deres mening tilkende. 
 
Fremtid: 
Bestyrelsen er på genvalg. 
 

http://www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk/
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Bestyrelsen for PTI: 
Birgit Kijne (formand) 
Peter Clemmesen (kasserer) 
Ebbe Munk-Andersen 
 
5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Bestyrelsen består af Peter Handest (formand), Jørgen Thalbitzer (kasserer), 
Pia Glyngdal (sekretær) og Annick Urfer. 
 
Interessegruppens økonomi baserer sig hovedsagelig på sponsorater fra medi-
cinalindustrien til udgifterne i forbindelse med medlemsmøderne. Der er et 
indmeldelsesgebyr på 200 kr. 
 
Interessegruppen har afholdt følgende møder og symposier: 
 
I forbindelse med Dansk Psykiatrisk Selskabs Årsmøde 2013 afholdt Interesse-
gruppe for fænomenologisk psykopatologi et symposium med titlen  
Depression og skizofreni: Diagnostik og behandling.  
Depressionslignende tilstande inden for det skizofrene spektrum giver diagno-
stiske og behandlingsmæssige udfordringer. Depression og depressionslignen-
de tilstande har været beskrevet ved skizofreni siden skizofrenibegrebet første 
gang blev defineret. Fx optræder depressionslignende tilstande hos 60-80% af 
patienter med debuterende skizofreni. Der er beskrevet en række andre de-
pressionslignende tilstande som fx den prodromale depression, post-psykotisk 
depression, forbigående depressiv reaktion og kronisk demoraliseringssyn-
drom. Derudover kan ”depression” ved skizofreni skyldes andre tilstande som 
fx medicininduceret depressiv tilstand, negative symptomer og stofmisbrug, li-
gesom typiske skizofrene symptomer kan mistolkes som depressionssympto-
mer. 
I løbet af symposiet blev de forskellige tilstande gennemgået, med deres for-
skelle og ligheder, samt hyppige faldgruber i forhold til ”fejldiagnostik” af de-
pression ved skizofreni. Videointerview med patienter blev benyttet til illustra-
tion af dette. 
Afslutningsvis blev gennemgået en algoritme for psykofarmakologisk behand-
ling af ”depression” inden for det skizofrene spektrum og forslag til ikke-
farmakologisk behandling af de forskellige tilstande. 
 
Onsdag d. 12. juni 2013 afholdt interessegruppen i Teilumbygningen, Rigs-
hospitalet, sit første heldagsmøde, et symposium med titlen: Breivik og psyki-
atrien: Hvad kan vi lære? 
 
Symposiet var foranlediget at det fokus som Brevik-sagen har bragt på diag-
nostik og psykopatologisk viden i psykiatrien, herunder tydeliggjort den store 
indflydelse bl.a. politiske, sociale og kulturelle forhold har på psykiatrien. Udfra 
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nedenstående indlæg og en minutiøs gennemgang af de to retspsykiatriske 
undersøgelser af Breivik diskuteredes Breiviks psykopatologi og diagnose. 
På symposiet præsenteredes en historisk case (Foucaults analyse af sagen om 
Pierre Marie Rivière (1835)), der viste at psykiatriens komplekse forhold til 
samfundet strækker sig århundreder tilbage i tiden. 
Derudover en fænomenologisk analyse af psykosebegrebet, hvor vigtigheden 
af psykosens ”Gestalt”, i modsætning til opfattelsen af den psykotiske tilstand 
som ”blot” en samling af tegn eller symptomer uden indbyrdes forbindelse, 
blev pointeret. 
Begrebet formelle tankeforstyrrelser blev gennemgået og med udgangspunkt i 
Breiviks verbale udtryk og manifest blev det diskuteret om Breivik kan beteg-
nes som formelt tankeforstyrret.  
 
Det juridiske begreb ”tilregnelighed” blev gennemgået, herunder at den svært 
psykisk syge traditionelt anses ikke strafegnet og bliver derfor ”straffri. Dis-
kussionen om tilregnelighed udspiller sig i (spændings)feltet mellem jura og 
psykiatri.  
 
De to mentalundersøgelser fremkom med to ret forskellige konklusioner, hen-
holdsvis at Breiviks diagnose var en psykotisk tilstand, skizofreni, og en ikke-
psykotisk tilstand, personlighedsforstyrrelse. De to undersøgelsers resultater 
og konklusioner blev sammenlignet og holdt op mod hinanden. 
Gennemgangen af mentalundersøgelserne blev senere grundlag for en udgave 
af radioserien Hjernekassen. 
 
På vegne af bestyrelsen  
 
Peter Handest 
Formand 
December 2013 
 
5.4 Interessegruppen for Psykosomatik og Liaisonpsykiatri 
Der er desværre ikke sket noget nævneværdigt i interessegruppen for psyko-
somatik og liaisonpsykiatri i det forløbne år. Vi har, som ved tidligere beret-
ning, håb om, at der vil ske en genopvækkelse af gruppen. Men ingen konkrete 
planer. 
 
Flemming Rasmussen, 
Psykolog, aut. specialist i sundhedspsykologi, 
Klinik for Liaisonpsykiatri, 
Region Sjælland, 
Sekretær i Liaisonpsykiatrisk interessegruppe. 
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5.5 Ældrepsykiatrisk Interessegruppe 
Den 07.06.13 blev afholdt et møde på Psykiatrisk Center Amager med emner-
ne: 
”Fysisk aktivitet hos ældre” v/fys. Ditte Larsen. 
”Alkohol og samtaler i regi af forebyggelsescentrene v/sundhedskonsulent An-
nette Kann. 
”Faldrisiko (udredning og forebyggelse)” v/overlæge Anne Jung. 
”Afhængighed hos ældre med fokus på alkoholafhængighed og iatrogent indu-
ceret afhængighed” 
v/overlæge Henrik Rindom. 
 
Den 25.10.13 blev afholdt et møde på Psykiatrisk Afdeling Odense med em-
nerne: 
”Den cerebrale mikrocirkulation ved vaskulære og degenerative hjernelidelser” 
v/klinisk professor Leif Østergaard. 
 
”Projekt om ældre og alkohol” v/overlæge Kjeld Andersen. 
 
Efterfulgt af generalforsamling: 
Følgende bestyrelse blev valgt: 
Carsten Schou, Ewa Hordynska, Maria Brink, Jesper Schou og Torben Weder-
vang Jensen. 
Interessegruppens e-mail adresse er:        aeldrepsykiatri@gmail.com 
Facebook-gruppen er:  Ældrepsykiatrisk interessegruppe 
samt     hjemmeside under DPSNET.dk 
Hjemmesiden vil blive opdateret efter næste bestyrelsesmøde den 17.01.14. 
 
På bestyrelsens vegne 
Carsten Schou 
 
5.6 Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri har fra 2013 fået base på Kompe-
tencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup.  
Vi mødes 2 gange om året. Denne ene gang mødes vi i forbindelse med Dansk 
Psykiatrisk Selskabs Årsmøde og det andet møde finder sted i løbet af efteråret 
(sidste møde blev afholdt i oktober 2013 på Kompetencecenter for Transkultu-
rel Psykiatri). Ved møderne er der typisk et faglig oplæg inden for det transkul-
turelle område samt efterfølgende diskussioner, både af faglig og organisato-
risk art. Der bruges også tid på ideer og forslag til kommende aktiviteter. 
 
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Jessica Carlsson Lohmann  
Overlæge på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri,  
Psykiatrisk Center Ballerup  
Jessica.carlsson@regionh.dk 

mailto:aeldrepsykiatri@gmail.com
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5.7 Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri 
Der har ikke været holdt nogle møder i 2013. Undertegnede formand og næst-
formand Robert Elbrønd har været til en velbesøgt ESBRA kongres i Warsawa 
(European Society for Biological Research in Alcoholism). 
 
Kræfterne er sparet til 2014, hvor vi den 23. maj holder et stort symposium 
med deltagelse af Nora Volkow på Rigshospitalet. Sæt kryds i kalenderen, for 
bedre foredragsholder skal man lede længe efter. 
 
Formand Jakob Ulrichsen 
 
5.8 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
I 2013 er der afholdt et medlemsmøde i foråret, som var casebaseret og med 
deltagelse af Enhed for klinisk farmakologi, BBH overlæge G. Jurgens og pro-
fessor Anders Fink-Jensen indenfor for problemstillingen: Akut psykofarmako-
logisk behandling. 
Der har været afholdt to bestyrelsesmøder i 2013.  
Klinikchef og overlæge Mette Brandt Christensen er trådt ud af bestyrelsen, 
hvor hun var sekretær. I stedet er Lene Nørregård Hansen valgt ind, ligeledes 
som sekretær. 
Den 15. januar er der generalforsamling og medlemsmøde, hvor bestyrelsen er 
på valg. Medlemsmødet vil omhandle etiske aspekter omkring anvendelsen af 
tvang i psykiatrien, hvor der er inviteret repræsentanter for Center for Menne-
skerettigheder. 
 
Lars Martin Nielsen 
Formand 
 
6. Associerede selskaber 
 
6.1 Dansk Selskab for Klinisk Neuropsykiatri 
Dansk Selskab for Klinisk NeuroPsykiatri (DSKNP) blev nedlagt på extraordi-
nær generalforsamling i juni 2013, hvor man vedtog, at selskabets midler 
skulle gå til Hjernebanken v. Bente Pakkenberg.  
Selskabet nåede at eksistere i 4 år. 
 
På selskabets vegne 
Marianne B. Geoffroy 
 
6.2 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2013 afholdt to symposier 
med international deltagelse:  
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• Bipolar disorder in children and adolescents and Early intervention in Bi-
polar disorder 

• Unipolar depression, new treatment perspectives. 
 
Endvidere er afholdt to specialkurser for speciallæger i psykiatri og læger sidst 
under speciallægeuddannelsen i psykiatri: 

• Specialuddannelse i bipolar lidelse (4 dage) 
• Specialuddannelse i unipolar lidelse (1½ dag) 

 
Lars Vedel Kessing 
Formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser  
 
Professor, overlæge, dr.med.  
Psykiatrisk Center København, Afdeling O  
og Københavns Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet 
 
7. Lægevidenskabelige selskaber 
LVS er aktuelt en sammenslutning af 119 danske lægevidenskabelige selska-
ber. Selskabets formål er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage 
en samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom 
overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder.  
Jeanett Bauer 
Søren Rask Bredkjær 
Anders Fink-Jensen 
Marianne Breds Geoffroy 
Helle Charlotte Knudsen 
Anne Frank Lindhardt 
 
8. Nordisk samarbejde 
 
8.1 Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS) 
Formålet med den Nordiske Samarbejdskomite er at fremme og koordinere 
samarbejdet mellem de psykiatriske selskaber i Norden og deres medlemmer. 
Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til 
hver tid siddende formand. 
Estland blev fuldgyldigt medlem i 2009 og ved den seneste Nordic Congress of 
Psychiatry i Tromsø i 2012 blev Litauen og Letland optaget i samarbejdskomi-
teen.  
Aktuelt er formanden: Lise-Lotte Bergerlind, der er tidligere formand for 
Svensk Psykiatrisk Forening. 
Samarbejdskomiteens website: www.nordiccommittee.org  er stadig under re-
konstruktion og planen er, at den fremover skal bl.a. informere om komiteens 
opgaver, aktiviteter og medlemmer. 

http://www.nordiccommittee.org/
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Danmark skal efter tur være vært for den næste Nordic Congress of Psychiatry 
i september 2015 i København, og forberedelserne hertil er allerede i gang 
gennem nedsatte Scientific Committee og Organizing Committee.  
 
Tidsskriftet Nordic J Psychiatry har det seneste år undergået en omstrukture-
ring og foreligger nu i elektronisk form med Hasse Karlsson, Finland, som ho-
vedredaktør.  
I 2012 besluttedes det også at udgive Nordic Psychiatrist - et tidsskrift, hvis 
formål er at offentliggøre artikler af mere debatskabende karakter af særlig re-
levans for psykiatere i Norden og med oplysninger om nordisk psykiatri, mm.  
Begge tidsskrifter tilgår alle medlemmer af DPS. 
 
Marianne Kastrup er 6 års delegat og fra 2012 sekretær i samarbejdskomiteen 
 
Marianne Kastrup 
 
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 
indekseret i Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og 
oversigtsartikler. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren, som så fordeler 
manuskripterne på en ikke national basis. I 2012 havde tidsskriftet for første 
gang nogen sinde en impact factor over 1 - nu på 1,22 (fra 0.779 i 2008, 
0,992 i 2009 og 0,88 i 2010 og 0,98 i 2011). I 2012 blev truffet beslutning om 
116 manuskripter hvor af 62 blev accepteret. Tidsskriftet udkommer rutine-
mæssigt kun elektronisk. 
 
Martin Balslev Jørgensen 
 
9. Internationalt samarbejde 
 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation, og WPA fungerer som paraply-
organisation for 135 psykiatriske organisationer i 117 lande med et samlet an-
tal medlemmer på godt 200.000 psykiatere. WPA er geografisk opdelt i 18 re-
gioner. Danmark tilhører den nordeuropæiske zone 7, der omfatter de nordiske 
og baltiske lande og er i WPA repræsenteret ved Henrik Wahlberg fra Finland 
valgt indtil generalforsamlingen i 2014. 
 
Tidsskriftet World Psychiatry, etableret af WPAs tidligere præsident Mario Maj, 
er aktuelt det mest udbredte psykiatriske tidsskrift i verden. Det udsendes frit 
på 10 sprog til ca. 33,000 psykiatere spredt over hele kloden. Dets impact fac-
tor stiger konstant og er nu på 8,97, hvilket gør tidsskriftet til det 5. højest 
placerede af 126 psykiatriske tidsskrifter. Tidsskriftet har en meget væsentlig 
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rolle som formidler af forskningsresultater til WPAs kontaktflade og blandt for-
fatterne ses mange af WPAs centralt placerede personer.  
WPA vedtog på sidste World Congress of Psychiatry en Action Plan for 2011-
14, der stiler mod at øge synlighed og respekt for WPA globalt. Som led i 
denne har WPA produceret 4 guidelines om ”Steps, obstacles and mistakes to 
avoid in the implementation of community mental health care”; “ How to com-
bat stigmatization of psychiatry and psychiatrists”; “Mental health and mental 
health care in migrants;” og “ Protection and promotion of mental health in 
children of persons with severe mental disorders.”  
WPAs har 65 videnskabelige sektioner hvis formål er at indsamle, analysere, 
præsentere og udbrede information om forskning, undervisning og behandling 
inden for forskellige områder af psykiatrien samt fremme forskningsmæssig 
udvikling på området 
Blandt andre aktuelle aktiviteter kan bl.a. nævnes ”WPA Educational Module - 
Physical Illness in Patients with Severe Mental Disorders” samt  “WPA Pro-
gramme on Depression in Persons with Physical Diseases”  
WPAs website http://www.wpanet.org,  giver meget udførlig information om 
WPA’s struktur og mange aktiviteter, og  som tidligere år vil jeg varmt anbefa-
le, at man jævnligt holder sig ajour på WPAs hjemmeside. 
 
Marianne Kastrup 
 
9.2 UEMS 
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2013. Første møde foregik i 
Helsinki i Finland, det andet møde foregik i Lissabon i Portugal. 
 
Indlemmelsen af ”Boardet” i Section of Psychiatry er nu fuldstændig. De to vi-
cepræsidenter er nu ansvarlige for hvert deres resort område. Der er oprettet 
et stående udvalg for videreuddannelse med Andrew Brittlebank fra UK som 
formand. Ligeledes varetager Dan Georgescu fra Schweiz ledelse af efterud-
dannelsesområdet. Begge refererer til præsidenten og sekretæren. Dette er en 
indsnævring af UEMS Sections interesseområde, der harmonerer vel med 
UEMS Councils ønske om at revidere det sjette kapitel i UEMS’ ”charter on 
training”. Hvert speciale har i begyndelsen af 90’erne udfærdiget dette speciale 
specifikke kapitel om kravene til den lægelige videreuddannelse. Charter on 
training har haft stor indflydelse på EU direktiver, der omhandler harmonise-
ring af den lægelige videreuddannelse. 
Den finansielle krises indflydelse på møderne er aftagende. Flere lande retur-
nerer. Dette kan måske også tilskrives en ny måde at tilrettelægge arbejdet 
for de delegerede på. Dagsordenen er gjort mere tematisk. Hvert møde om-
handler typisk et stort emne ved siden af de faste dagsorden punkter. Der fo-
religger et gennemarbejdet diskussionsoplæg, som debatteres i mindre grup-
per. Denne fremgangsmåde tilgodeser delegerede med sproglige udfordringer 
(engelsk er forretningssproget). 

http://www.wpanet.org,med/
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UEMS Section of Psychiatry har været høringspart i WHOs nye Mental Health 
Action Plan. UEMS Section of Psychiatry er med i det rådgivende panel på RO-
AMER projektet. ROAMER er en kortlægning af den psykiatriske forskning i Eu-
ropa under EU kommissionens syvende rammeprogram. Formålet er at kunne 
udpege fremtidige forskningsområder. Uddannelsesmæssige forhold vil være af 
stor betydning i en sådan planlægning, hvorfor UEMS Section ser sig som en 
væsentlig interessent på dette område. 
Hjemmesiden har skiftet format med henblik på en hurtigere opdatering. URL 
adressen er den samme www.uemspsychiatry.org 
 
Torsten B Jacobsen 
Honorary Secretary UEMS Section of Psychiatry 
 
10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) har i år 2013 haft særlig fokus på uddan-
nelsen af speciallæger, samt på netværksdannelse blandt medlemmer. 
FYP startede år 2013 med en massiv fremgang, hvad angår tilmeldinger til det 
årlige seminar, nemlig ca. en fordobling fra ca. 30 gennemsnitligt over flere år 
til over 60. 
FYP er bekymret over de mange medlemmer, der ikke oplever tilstrækkelig 
sengenær supervision (bedside supervision). UEMS1 anbefaler, at alle uddan-
nelsessøgende læger gennem hele uddannelsen modtager mindst én times 
speciallægesupervision pr. uge i mindst 40 uger om året, og FYP arbejder for, 
at dette implementeres konsekvent og obligatorisk i alle uddannelsesforløb. 
For at sikre, at supervisionen bliver tilpas klinisk funderet, henstiller FYP til, at 
det bliver obligatorisk, at mindst 20 af disse 40 timer bliver med visuel super-
vision af den uddannelsessøgende læges patientkontakt, dvs. ved enten sen-
genær supervision eller ved supervision af videooptagelse af lægen. FYP vil 
fastholde, at dette er realistisk, ikke mindst set i lyset af, at der i Danmark er 
over to speciallæger i psykiatri pr. uddannelsessøgende læge2, hvilket svarer 
til, at hver speciallæge i gennemsnit skal supervisere en time hver anden uge 
40 uger om året, hvilket vi mener er gennemførligt, ikke mindst da der findes 
en overenskomstfastlagt økonomisk aftale for privatpraktiserende psykiatere. 
2013 har budt på sociale tiltag blandt FYPs medlemmer, idet der efter hvert 
bestyrelsesmøde nu arrangeres uformelle sociale sammenkomster, hvor besty-
relsen søger dialog med medlemmerne. 
FYP noterer sig endvidere, en stabilt høj ansøgningsmængde til hoveduddan-
nelsesforløb i voksenpsykiatri i region Øst, hvor der nu for mindst tredje halvår 
i træk, er ca. dobbelt så mange ansøgere som udbudte stillinger. FYP agter at 
bidrage til at fastholde denne tilstrømning, men også arbejde på at skabe lig-

                                    
1 European Union of Medical Specialists 
2 Se DPS’ årsrapport 2012 
 

http://www.uemspsychiatry.org/
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nende tilstande i andre regioner og i begge psykiatriske specialer. Dette vil vi 
gøre primært gennem ovenstående tiltag, dvs. netværksdannelse med vægt på 
tiltag i så mange regioner som muligt, de facto kvalitetssikring af uddannelser-
ne, samt fastholde et højt akademisk niveau i specialerne. 
 
Andreas Hoff 
Formand 
 
11. Studenterorganisationer 
 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
2013 har været et travlt og progressivt år for vores forening, hvilket jeg håber 
denne (tilnærmelsesvis lange) beretning afspejler! 
 
Vi har afholdt en række foredrag, bl.a. omhandlende akut psykiatri og en pati-
entfortælling om livet med skizofreni, men også mere alternative og kontro-
versielle emner som mindfullness og fremtidig brug af deep brain stimulation i 
psykiatrien. Samarbejde med både Studerendes Organisation For Akutmedi-
cinsk Speciale (SOFAS), samt Neurovidenskabeligt Selskab for Medicinstude-
rende (NSM) har fordoblet antallet af deltagere til arrangementerne, og tilføjet 
en god dynamik i foredragene. Erfaringsudveksling har også fundet sted på 
tværs af landet, på sommerhustur med de psykiatri-interesserede fra Odense 
og København, hvor bl.a. Henrik Rindom mødte op og holdte foredrag. 
Traditionen tro afholdt vi det årlige symposium, men denne gang med støtte 
fra Region Midt, og ikke som tidligere fra medicinalbranchen. Vi nåede vidt 
omkring i programmet, lige fra rotte-forskning og alkoholmisbrug til Mads Fa-
bricius’ patientfortælling om en alternativ vej ud af skizofreni samt Poul Vide-
bechs svar på DR’s dokumentar om antidepressiv behandling. Feedbacken fra 
de 70 tilmeldte var meget positiv, og mange tilføjede endda at de har fået en 
øget interesse inden for psykiatrien som speciale efter arrangementet. Derfor 
vil vi gerne rette en stor tak til Region Midt for samarbejdet, som vi betragter 
som en stor succes! 
 
Flere i bestyrelsen fra PSM har også været aktive i opstartsprocessen af en ny 
forening ved navn LOCO-motivet, som tilbyder gratis undervisning i psykisk 
sygdom til folkeskolens ældste elever. Det har været dejligt at se den eksplo-
derende interesse fra skolerne, såvel som opbakning fra medicinstuderende, 
der er interesserede i at undervise i psykiatri. 
Nystartet er også vores Journal Club, hvor psykiatri-interesserede studerende 
mødes hver 14. dag for at diskutere en valgt artikel. Arrangementet går på tur, 
så alle har mulighed for at træne deres evner som oplægsholder og ordstyrer, 
samt øve sig i kritisk læsning af videnskabelige artikler. Klubben fungerer godt 
fagligt, såvel som socialt, hvilket generelt kendetegner PSM; udover at have 
fået et stort fagligt udbytte af foreningsarbejdet, har jeg personligt også fået 
en flok alsidige nye venner på tværs af semestrene, som jeg aldrig ville have 
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været foruden. Det var derfor med vemod at jeg for nylig takkede af som for-
mand og medlem af bestyrelsen gennem 4 år, men alt har jo en ende, og det 
er sundt med nye kræfter. 
 
Jeg kan afslutningsvis bemærke, at der for første gang i min tid var kampvalg 
til generalforsamlingen for at få en plads i bestyrelsen!  Så bare vent - det ty-
der på at en bølge af ivrige og engagerede kommende psykiatere er på vej! 
 
På vegne af bestyrelsen i PSM 
Margrethe Bang Henriksen, formand 2012-13 
 
11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
I det forgangne år har de fynske medicinstuderende atter haft spændende fo-
redragsholdere ude og fortælle om det psykiatriske felt. Foråret blev indledt 
med Magnus Petersen, der fortalte om borderline-begrebet og han blev efter-
fulgt af et foredrag om delir ved Lise Pilø. Efteråret stod i forskningens tegn 
med et foredrag om den nyeste forskning inden for psykedeliske stoffer ved 
David Erritzøe, som kom hele vejen fra London. Vi sluttede af med et foredrag 
af Claus Sørensen om, hvordan opfattelsen af affektive lidelser har ændret sig 
gennem tiden. Disse arrangementer har affødt særdeles positiv respons fra de 
medicinstuderende, og gruppen har i det forgange år gjort meget for at tænke 
’outside the box’.  
Gruppen har derudover været repræsenteret med stande ved diverse studen-
terarrangementer og der er opstartet et nyt tiltag i form af ”Psyk-O Movie-
nights”, hvor der vises film med en psykiatrisk vinkel. Arrangementerne er po-
pulære og de studerende har givet god respons.  
Vores aktiviteter støttes økonomisk af det sundhedsvidenskabelige fakultet på 
Syddansk Universitet og Psykiatrien i Region Syddanmark. Dette gør det muligt 
fortsat at afholde vores arrangementer uden deltagergebyr fra de studerende. 
Dette er bestemt en medvirkende faktor til den fortsat store tilslutning til vores 
foredrag.   
Den økonomiske støtte samt en særdeles velvillighed til at inddrage psykiatri-
interesserede medicinstuderende har gjort, at vi har kunnet deltage i DPS 
årsmøde og FYP’s årlige seminar. 
Vi vil i det kommende år, i samarbejde med Region Syddanmark, forsøge at 
indlede flere tiltag for fortsat at øge interessen og fastholde denne blandt de 
medicinstuderende for det psykiatriske speciale.  
 
En stor tak til de psykiatere, der på den ene eller anden måde har brugt deres 
fritid på og for Psyk-O; uden jeres bidrag og indsats ville dette ikke være mu-
ligt. 
 
På vegne af bestyrelsen 
Emilie Sylvest Wieben, formand   
Melissa Kreutzfeldt, næstformand  
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11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
Psykiatrigruppen for MedicinStuderende er en basisgruppe på Københavns Uni-
versitet, og vi har til formål at fremme og vedligeholde interesse for, og viden 
om, psykiatri hos medicinstuderende. Dette har vi i 2013 gjort ved at afholde 
en lang række af arrangementer, bl.a. om stigmatisering, sammen med ”En af 
os”, flere foredrag om misbrug, flere besøg i Psykoterapeutisk Klinik i Nannas-
gade, foredrag om ”angsten i kunsten”, selvmord, antidepressiva, ”psykiatri og 
tro”. Derudover har vi været en del studerende, der har deltaget i DPS’ årsmø-
de, FYPs årsseminar, SCNPs årsmøde, IFFPs symposium om Breivik og Region 
Hs symposium: ”The management of the acute patient”. 
I år har vi for første gang, sammen med de andre psykiatrigrupper, PSM og 
Psyk-O, arrangeret en weekendtur med faglige oplæg fra 3 psykiatere, samt 
sociale indslag som walk and talk (som det jo høre sig til, på sådanne sympo-
sier), erfaringsudveksling mellem de forskellige grupper, og så selvfølgelig en 
øl eller to efter maden.   
 
De sidste par år har vi hørt virkelig meget om problemerne med rekrutteringen 
til psykiatrien. Det er på ingen måde noget vi kan genkende, i hvert fald ikke 
blandt de studerende. Vi har, især gennem det sidste års tid, oplevet en stor 
fremgang i medlemmer, og især i disses engagement i gruppen. Vi er gået fra 
at sidde en lille håndfuld til vores møder, til at være mellem 20 og 30 deltage-
re. Vores foredrag får større og større tilslutning, ikke kun fra de studerende, 
men der er lejlighedsvis også spottet læger under uddannelse, samt speciallæ-
ger blandt de deltagende. Og det er ikke kun fremmødet til vores foredrag og 
møder der er vokset, det er også den aktive indsats for at arrangere disse. 
Hvor vi for et par år siden havde problemer med at få folk til at melde sig ind i 
bestyrelsen, var der til sidste generalforsamling kampvalg om bestyrelsesplad-
serne.  
Et af de bedste eksempler på det stigende engagement og interesse er den 
førnævnte hyttetur. Her valgte små 20 studerende fra København at betale et 
deltagergebyr i nærheden af prisen for ”Klinisk Psykiatri”, for at få lov til at 
bruge en weekend sammen med andre psykiatriinteresserede.  
 
Vi vil gerne takke Region Sjælland og FaDL for økonomisk støtte. Uden dette 
havde vi på ingen måde været i stand til i dette omfang at afholde og deltage i 
arrangementer. Det er vores håb at vi i de kommende år kan øge aktiviteten, 
samt reducere andelen af brugerbetaling.  
 
Tak til Anja Vedelsby, Johanne Bratbo fra kampagnen, Susanne Helmstedt, 
Rasmus Nejst, Henrik Rindom, Clas Winding, Merete Nordentoft, Andreas Hoff, 
Lars Kessing, Tom Bolvig, Marianne Kastrup, Peter LaCour og Nicolai Halvorsen 
for gratis at stille op til vores arrangementer. Tak til Interessegruppe for Fæ-
nomenologisk Psykopatologi og Region H for at invitere os med til deres sym-
posier, tak til Foreningen af Yngre Psykiatere og Dansk Psykiatrisk Selskab for 
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at invitere os med til deres årsmøder til reduceret pris og tak til Scandinavian 
College of Neruo-Psychopharmacology for at betale for vores deltagelse til de-
res årsmøde. Og sidst, men ikke mindst, en særlig stor tak til de patienter, der 
har været villige til at stille op til vores foredrag og andre arrangementer. 
 
Hhv. nuværende og tidligere formand for PMS – Maria Rosenbeck Møller og 
Rasmus Handest 
 
12. Danske Psykiatere og Børne/-ungdomspsykiateres Organisation 
(DPBO) 
DPBO varetager medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kolle-
giale interesser. Vi mener, det er vigtigt at skabe samarbejde og koordination 
mellem DPBO, de videnskabelige selskaber samt hospitalspsykiatrien og speci-
allægepraksis. Der er 945 medlemmer. 
Vores kollegaer i FAS og FAPS er vores forhandlere direkte til de offentlige ar-
bejdsgivere. 
 
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for prakti-
serende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlige for at vej-
lede medlemmerne i speciallægepraksis om overholdelse af overenskomsten 
herunder økonomiprotokollatet, kvalitetsudvikling (e-KVIS), og brug af kliniske 
vejledninger. Herudover er aftalt at DPBO inddrages i forhandlinger om §66 i 
overenskomsten om råderumsaftaler. 
  
Moderniseringsgruppe for psykiatrien:  
FAPS og de danske regioner er enige om at gå videre med modernisering af 
overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri.  DPBO har udpeget 
et moderniseringsudvalg som har afholdt en række møder i moderniserings-
gruppen.  Ønsker for modernisering er drøftet på SAPP møder, sammenslut-
ning af praktiserende psykiatere, på de sidste 4 møder.  Et skriftligt oplæg til 
modernisering med gennemgang af alle ydelser og forslag til et nyt ydelseska-
talog er afleveret til FAPS i foråret 2013. FAPS har drøftet det med De Danske 
Regioner, i den fælles moderniseringsgruppe som har meldt tilbage, at påbe-
gyndelse af forhandlinger afventer regeringens psykiatri plan. Moderniserings-
udvalg består af Jette LaBianca, Begitte Lauritzen, Kathrine Dahler-Eriksen, 
Mogens Brødsgaard samt en større baggrundsgruppe.  Det er forsættelsen på 
en længere proces.  
 
Moderniserings for børne/-ungdomspsykiatrien:  
Der har været en række drøftelser mellem Danske Regioner og DPBO-børne/- 
ungdomspsykiatri, men forhandlingerne er desværre blevet afbrudt flere gange 
af Danske Regioner pga. deres interne forhold, så moderniseringen trækker 
ud. Processen som har været i gang i 4 år, har været præget af mange skif-
tende forhandler i De Danske Regioner og skift i rådgiverbistand fra FAS.   
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Forhandlingerne er genoptaget medio 2013 med positive tilkendegivelser fra 
begge sider.  Alle praktiserende speciallæge i børne/-og ungdomspsykiatri er 
indkaldt af FAPS til et møde med FAS og FAPS forhandlingsudvalg i januar 
2014 mhp. interne drøftelser. Moderniseringsudvalg udpeget af DPBO har vist 
stor stabilitet og haft en tæt dialog med alle medlemmer. Det består af: Eva 
Christiansen, Helene Hoffmann samt Torben Carlsen.  
 
E-Kvis:  
Kvalitetsudviklings projekter for begge specialer er startet i 2012. 
Psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri har startet pilotprojekter ved datafangst 
af basisdata i december 2012, i samarbejde med e-Kvis og Dak-e.  
Rapport over pilotprojektet forventes at foreligge i foråret 2014. Derefter for-
ventes, at e-Kvis projekter vil blive udrullet til alle medlemmer i psykiatri samt 
børne/-ungdomspsykiatrisk speciallægepraksis i løbet af 2014. 
Der er valgt at registrere via datafangst, diagnoser, psykofarmakologisk be-
handling, KRAM-faktorer, som kan understøtte kliniske retningslinjer, samt do-
kumentation af kvalitetsudvikling. E-kvis arbejdsgruppen i børne-
/ungdomspsykiatri har bestået af Eva Christiansen og Sus Foldager. E-kvis ar-
bejdsgruppen i psykiatri består af Niels-Anton Rasmussen, Bodil Andersen, Ka-
trine Dahler-Eriksen og Jette LaBianca 
 
Råderumsaftaler i speciallæge praksis §66 aftaler:  
Der er påbegyndt forhandlinger herom i psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri i 
flere regioner, uden der har været opnået fuld enighed om ydelser eller hono-
rering.  Der er forhåbninger om, at aftaler kan forhandles færdige i 2014. Eva 
Christiansen og Jette LaBianca fra DPBO har deltaget i dialog omkring udform-
ning af aftaler. 
 
Tilsyn til private behandlingssteder for psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri:   
Kathrine Dahler-Eriksen og Jette LaBianca har deltaget som repræsentanter fra 
DPBO i et møde hos Sundhedsstyrelsen sammen med DPS med drøftelse af 
målepunkter for patientsikkerhed i 2012. Sundhedsstyrelsen har udformet et 
oplæg til målepunkter som kom til høring hos bl.a. DPBO og DPS i foråret 2013 
og blev offentliggjort på SST hjemmeside i juli 2013, www.SST.dk. Tilsyn har 
været i gang siden november 2013, og mange psykiatere har fået deres til-
synsdatoer. Klaus Damgaard Jakobsen har lavet oplæg med forslag til håndte-
ring af journalføring i forhold til patientsikkerhed ved psykofarmakologisk be-
handling.  
 
Eva Christiansen og Torben Carlsen har deltaget som repræsentanter fra DPBO 
i forhold til SST udformning af målepunkter for børne/-og ungdomspsykiatri. 
SST har bestemt at vi har fælles målepunkter med børnelæger. Forslagene har 
været i høring og vil snarest blive offentliggjort på SST hjemmeside. Alle får 
besked når det sker.    
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Tilsynsdatoer udsendes med 3 mdrs. varsel fra SST. Alle praktiserende special-
læger skal huske at registrere sig hos Sundhedsstyrelsen, www.SST.dk under 
Tilsyn. Praktiserende speciallæger som har delepraksis, eller kontorfælleskab, 
kan vælge at registrere sig som en klinik med en speciallæge som ansvarlig og 
derved reducere udgifter til registrering og tilsyn.   
 
DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/ kurser/ udvalg:    

- Møder i De Danske Regioner vedr. modernisering og ambulant pakkebe-
handling både vedr. psykiatri og børne-/ungdomspsykiatri. FAPS og FAS 
møder 2 gange om året 

- DPS årsmøde 
- BUPS årsmøde  
- SAPP´s 2 årlige møder  
- Møder med praktiserende børne-/ungdomspsykiatere 2 gange årligt 
- Sundhedsstyrelsens udvalg om retningsliner for undersøgelse og behand-

ling af ADHD 
- FAPS arbejdsgruppe mhp. en god velkomst til nye praktiserende special-

læger. 
- Vedtægtsudvalg til ændring af vedtægterne i FAPS 
- UEMS møder i begge specialer.  

 
SAK kurser:   
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende speci-
allægers administrations kurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 
2014. Psykiatere, som overvejer at blive praktiserende speciallæge, kan delta-
ge i gratis 1 dags kursus, SAK 0. Tilmelding via læger.dk under Kurser. Alle 
nyansatte anbefales at deltage i SAK 1 kursus.  
 
Lægeforenings psykiatriudvalg:  
Eva Christiansen og Poul-Erik Carlsen har deltaget fra DPBO. Jette LaBianca 
har afløst PEC i den sidste del af 2013.  Udvalget er et aktivt samarbejde mel-
lem Lægeforeningen, DPBO, BUP, DPS og PLO i dialog med regeringen om ud-
formning af den endelige psykiatriplan fra regeringen.  
Regerings Psykiatriudvalgs rapport udkom i efteråret 2013.  Den lægelige ar-
bejdsgruppes prioritering af faglige målsætninger for psykiatriplanen er:  

Målsætninger for indsats for mennesker med psykisk sygdom (kort version)  
Syv målsætninger i indsatsen for mennesker med psykisk sygdom.   
Lægerne kan bidrage til at realisere målsætningerne, hvis regeringen og regionerne stiller res-
sourcerne til rådighed.  
Målsætningerne omfatter både børn, unge og voksne. 
 
1. Psykiatriske patienter skal behandles på højt fagligt niveau i hele landet 

Konkrete mål 

• Behandlingen af børn, unge og voksne med psykisk sygdom følger nationale kliniske retningslin-

jer – både i regioner og kommuner  

http://www.sst.dk/
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• Patienter i hele landet har adgang til rettidig behandling på relevant niveau  

• Hospital, praksis og kommunalsektor samarbejder og koordinerer behandling og social indsats 

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 10-12, 13, 19, 48, 52, 53, 55, 85 

 

2. Kapaciteten i sundhedsvæsenet skal svare til behovet for rettidig behandling og rehabilite-

ring af psykisk syge  

Konkrete mål 

• Udredningsretten overholdes  

• Udredte patienter skal umiddelbart have tilbud om relevant behandling  

• Patienter skal have adgang til psykiatrisk vurdering ved akut opstået sygdom og akut forværring 

af sygdom 

• Regioner og praksissektor øger kapaciteten via samarbejdsaftaler 

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 10-12, 13, 14, 31, 34, 53, 57 

 

3. Behandling og forskning skal give psykisk syge længere og raskere liv  

Konkrete mål 

• KRAM-risikofaktorerne hos psykiatriske patienter skal reduceres efter relevante måltal    

• Antallet af uforklarlige dødsfald hos psykiatriske patienter reduceres løbende i perioden 

• Psykiatriske afdelinger og somatiske afdelinger skal samarbejde effektivt om behandling og reha-

bilitering af patienter med både somatiske og psykiatrisk diagnose. 

• Planlægning af sygehuse skal sikre, at psykiatriske afdelinger og relevante somatiske afdelinger 

placeres sammen. 

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 7, 9, 35, 50 

 

 

4. Psykiatrien skal udvikle stærke faglige rammer for forebyggelse, udredning og behandling 

af børn, unge og voksne.  

Konkrete mål 

• Speciallægeuddannelsen skal leve op til bedste standard for uddannelse af speciallæger  

• Alle uddannelsesstillinger i psykiatrien skal besættes  

• Landsdækkende kliniske databaser skal samle data om behandling af børn, unge og voksne  

• Regeringen etablerer en psykiatrisk forskningsfond 

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 48, 50, 51, 81 

 

 
5. Brugen af tvang overfor psykiatriske patienter skal reduceres. 
 Konkrete mål 

• Fagligt fastsatte mål for reduktion af fysisk tvang overholdes 

• Indsatser for reduktion af tvang dokumenteres m.h.p. udvikling og udbredelse 

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 35, 51, 77 

 

6. Misbrugere skal have nødvendig psykiatrisk behandling  

Konkrete mål 

• Patienter i behandling for misbrug behandles efter nationale kliniske retningslinjer  

• Psykisk sygdom og misbrug behandles samtidig og i sammenhæng  

• Regioner og kommuner samarbejder om alle fælles patienter med psykisk sygdom  

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 22-26,  
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7. Behandling skal forebygge at psykisk syge bliver kriminelle.   

Konkrete mål 

• Patienter udskrives når de er stabile – ikke før 

• Sundhedsvæsenet opsøger patienter, der ikke følger behandlingsaftaler  

• Patienters voldelige adfærd under indlæggelse reduceres  

Målsætningen vedrører psykiatriudvalgets forslag: 14, 52, 49 

 

Sundhedsstyrelsen udvalg for revision af vejledning om behandling med anti-
psykotiske lægemidler for personer over 18 år:   
Poul Erik Carlsen deltager i udvalget. DPBO bestyrelse sender et høringssvar til 
udkastet for vejledning.  
 
Samarbejde med Dansk Psykiatriske Selskab og Børne- Ungdomspsykiatrisk 
Selskab:  
Poul Erik Carlsen som er medlem af bestyrelsen for DPS er observatør i DPBO. 
Eva Christiansen deltager som observatør i møderne i BUP-DK. Der er afholdt 
det årlige fælles bestyrelsesmøde mellem DPBO, BUP-DK og DPS i juni 2013 
med fokus på kommunikation og strategi om psykiatri og børne-
/ungdomspsykiatri til pressen og i forhold til den politiske udvikling og beslut-
ningsproces.  
 
Samarbejde med Foreningen af Yngre Psykiatere:  
DPBO anerkender FYP’s indsats i rekruttering til psykiatri specialer. Formand 
for FYP Andreas Hoff oplyser, at der er stigende interesse i psykiatriske specia-
ler med flere ansøgere til I- og H-stillinger, som en markant stigning ift. tidli-
gere år. 
 
Tilfredshedsundersøgelse af overlæger i begge specialer: 
DPBO har etableret en arbejdsgruppe med Jeanne Molin og Francoise Gautre’-
Delay, som vil forholde sig til resultater af denne undersøgelse på opfordring 
fra vores medlemmer.  
 
Hjemmeside:  
www.DPBO.dk er en midlertidigt enkel hjemmeside. Den forventes opdateret 
primo 2014 med en mere moderne version, som har mulighed for løbende op-
datering og med lukkede dialogfora for alle undergrupper i DPBO regi.   
 
Generalforsamling: 
DPBO afholder næste generalforsamling mandag den 1.4.2014 kl. 17 i Domus 
Medica. Indkaldelsen udsendes. Der er en 2-årig valgperiode som medlem af 
DPBO´s bestyrelse. Der kan være behov for nye opstillere med ideer og energi 
til de mange opgaver i DPBO’s bestyrelse.   
 
 
 

http://www.dpbo.dk/
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Bestyrelsen består af:  
 
For voksenpsykiatrien:  
Praktiserende speciallæge Jette LaBianca, forkvinde 
Overlæge og deltidspraktiserende speciallæge Jeanne Molin, sekretær  
Praktiserende speciallæge Begitte Lauritsen 
Praktiserende speciallæge Kathrine Dahler- Eriksen 
Praktiserende speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen 
Overlæge Morten Ekstrøm 
 
For børne-/ungdomspsykiatri:  
Praktiserende speciallæge Eva Christiansen, næstforkvinde  
Overlæge Francoise Gautre’-Delay, kasserer 
Praktiserende speciallæge Torben Carlsen 
 
Observatører:  
Fra FAPS: FAPS bestyrelsesmedlem og praktiserende speciallæge i psykiatri  
Kirsten Ilkjær 
Fra FYP: Formand for FYP og 1. reservelæge i psykiatri Andreas Hoff 
Fra DPS: Praktiserende speciallæge i psykiatri: Poul-Erik Carlsen  
 
Jette LaBianca    
                        
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 
opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige ud-
dannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psy-
kiatrisk behandlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri. 
 
§ 3 Medlemsforhold 
Stk. 1 
Som medlemmer kan optages læger. 
 
Stk. 2 
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. 
 
Stk. 3 
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer 
fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer 
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stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlem-
merne i indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalfor-
samlinger. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 
 
Stk. 4 
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selska-
bets bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo sep-
tember. 
 
Stk. 5 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selska-
bets love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende med-
lem protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på 
førstkommende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for 
eksklusion, idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
 
§ 4 Kontingent 
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det 
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. 
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af 
medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 
 
§ 5 Bestyrelse 
Stk. 1 
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand. 
 
Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. For-
manden kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet for-
mandsperioden på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand. 
ÅRSBERETNING 2007 
Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sam-
menhængende 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 prakti-
serende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør 
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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 næstfor-
mand samt sekretær og kasserer. 
 
Stk. 2 
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstforman-
den som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt 
forfald hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som 
nyt bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling. 
 
Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – be-
hørigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmefler-
hed. 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 ordi-
nære generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen sam-
tidig selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter 
for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, 
herunder formand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets 
behandling på generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til be-
styrelsesvalg kan fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 må-
neder 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 inde-
holde den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandida-
ter til bestyrelsen, herunder formand. 
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Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den or-
dinære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 besty-
relsesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske 
med mindst 3 og højest 8 ugers varsel. 
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre 
muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalfor-
samlingerne, skal der tages geografi ske hensyn ved placeringen af disse. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunk-
ter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning v/formanden. 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant. 
6) Valg af revisor og kollegial revisor. 
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
8) Eventuelt. 
 
Stk. 5 
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er op-
taget på dagsordenen. 
 
Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmin-
dre andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemme-
ligt, 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 di-
rigenten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første 
medlemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på in-
ternettet. 
 
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 reg-
ne.  
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Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 
måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden mhp. 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 samti-
dig er medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i 
fællesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ung-
domspsykiatrisk 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 Ungdomspsykia-
trisk Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper. 
 
§ 9 B 
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som as-
socieret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse 
sikre, at selskabet lever op til relevante faglige standarder. 
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende 
forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning.  DPS be-
styrelse beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning As-
socierede selskaber 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 ned-
sættes 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 med-
lemmer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i 
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alle udvalg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes 
være repræsenteret i selskabets udvalg. 
 
Stk. 2 
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rej-
seudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdoms-
psykiatrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgif-
ter. 
 
§ 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, an-
dre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internatio-
nale organisationer og selskaber m.m. 
 
Stk. 2 
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende 
regler: 
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandida-
ter. 
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i 
psykiatri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor 
– kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 
 
§ 12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år 
valgt kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal 
sammenhængende funktionstid på 6 år. 
 
§ 13 Tegning og hæftelse 
Stk. 1 
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelses-
medlem. 
 
Stk. 2 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
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§ 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 vedtagel-
se blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en 
objektiv orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmin-
dre 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 general-
forsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, 
hvor lovændringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 
af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for 
forslaget. 
 
§ 16 Opløsning 
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsæt-
ter, 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 general-
forsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for 
forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, 
hvor endelig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 
af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for 
en opløsning af selskabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslut-
ning om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog 
skal tilfalde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af 
psykiatrisk forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 
 
Cirkulære med relation til ovenstående love 
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at 
formanden som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet i bestyrel-
sen. Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsem-
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ner, men blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mel-
lem bestyrelsespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, 
stilling som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk af-
deling, overlæge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsforde-
lingen af betydning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer 
og engagement ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til 
de øvrige nævnte kriterier. 
 
3. 
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved 
generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af 
disse. 
 
4. 
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør 
det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske re-
præsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske 
afdelinger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddanne-
de ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ung-
domspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatri-
ske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreud-
dannelsesudvalg. 
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