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

1.2 Medlemmer 
Medlemstal pr. 31. december 2019  
Ordinære medlemmer: 866 
Æresmedlemmer: 3 
Korresponderende medlemmer: 22 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer: 253 
Udlandsarbejdende medlemmer: 4 
I alt: 1.148 

Antal medlemmer Mænd Kvinder I alt 
YL 106 186 292 

Medlemmer afgået ved døden i år 2019: 

Georgeta Minciu Voldum 
Aase Dølør Einfeldt 
Anne-Lise Rasmussen Stærmose 
Kai Tolstrup 
Aksel Bertelsen 
Randi Luggin 

Æret være deres minde 

1.3 Medlemsmøder  
Medlemsmøde nr. 627, generalforsamling 2019 blev holdt den 15. marts 2019 på 
Hotel Nyborg Strand. Protokollat af generalforsamlingen er indsat efter forman-
dens beretning. 

1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2020 
Gitte Ahle, formand, valgt 2018 
Julie Nordgaard, næstformand, valgt 2016 
Tove Mathiesen, kasserer, valgt 2017 
Rasmus Handest, sekretær, webredaktør, valgt 2018.  
Thomas Kirkegaard, valgt 2018 
Lene Høgh, valgt 2018 
Hans Henrik Ockelmann, valgt 2019 
Simon Hjerrild, valgt 2019 
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Bjørn Ebdrup, suppleant 

1.5 Bestyrelsens arbejde 2019 

1.5.1 Bestyrelsesmøder: 
Bestyrelsen har i 2019 holdt bestyrelsesmøder den 7/1, 4/2, 16/3, 1/4, 6/5, 3/6, 1-
2/9 (Internat), 7/10, 4/11, 4/12. 

1.5.2 Ud i landet: 
Vi har i bestyrelsen haft et ønske om at komme tættere på medlemmerne og deres 
hverdag. Vi besluttede derfor i 2018, at nogle af bestyrelsesmøderne skulle foregå 
rundt om i landet. Dette er i første omgang trådt i stedet for tanken om et repræ-
sentantskab. Vi har haft meget stor glæde af at komme rundt og tale med med-
lemmerne i de forskellige regioner og høre, hvordan man har indrettet sig de for-
skellige steder, samt høre om styrker og udfordringer. Det er lærerigt, og vi med-
tager det, som vi erfarer i vores arbejde og vores udtalelser. Vi er blevet usædvan-
ligt godt modtaget i de forskellige regioner. Vi tænker, at den nye bestyrelse efter 
generalforsamlingen i 2020 bør fortsætte disse besøg. 

1.5.3 10 årsplan for psykiatrien 
Det er endelig lykkes for psykiatrien at komme på finansloven med et hæderligt 
beløb – 600 mill., og vi skal i gang med en 10 årsplan for psykiatrien.  

Det har været et meget spændende år, hvor valgkampen op mod folketingsvalget 
så ud til at ville få stort fokus på psykiatrien. Desværre gik det ikke helt som ønsket, 
hverken for psykiatrien eller for sundhedsvæsnet som helhed, da andre hovedte-
maer kom til at fylde. Der var dog ingen tvivl op imod valget om, at alle partier 
fokuserede på psykiatrien, og gerne ville have deres egen ”psykiatripolitik”. 

To større mediesager satte for alvor fokus på psykiatrien, og DPS blev hørt adskil-
lige gange i forbindelse med disse. Den første var offentliggørelsen af rapporten 
”Er der en sammenhæng mellem behandling/støtte af psykisk syge og kriminali-
tet?”. Ud over medieomtalen var DPS’ formand og næstformand til møde med 
daværende sundhedsminister Ellen Trane kort efter offentliggørelsen. Det var ty-
deligt, at rapporten ville få indflydelse. Ellen Trane ville gerne skrive en kronik om 
psykiatrien sammen med os. Vi takkede dog nej. Vores ræsonnement var, at et 
lægevidenskabeligt selskab godt kan skrive en kronik med Sundhedsministeren, 
men ikke med en kandidat fra et politisk parti, som indenfor få uger skal i valgkamp.  

Den anden mediesag blev iværksat af Danmarks Radio, som havde lavet en spør-
geskemaundersøgelse blandt DPS’ medlemmer. Undersøgelsen blev offentliggjort 
i forbindelse med folketingsvalget. Danmarks Radio spurgte derefter samtlige par-
tier om de var enige med DPS i, at vi skulle have en 10-års plan for psykiatrien med 
fast finansiering. 10 ud af 13 partier var enige. Det var første gang vi havde haft 
flertal i folketinget for dette. 

Op til og under valgkampen kontaktede de forskellige partiers ordførere os, for at 
høre vores mening om, hvordan psykiatrien skulle være, og de begyndte at over-
byde hinanden mht. hvor mange penge de ville sætte af. Journalisterne var også 
interesserede i vores holdning til psykiatriens fremtid og økonomi, og de ville selv-
følgelig også høre vores holdning til de forskellige partiers økonomiske forslag. Det 
valgte vi ikke at gå ind i, fordi vi er et lægevidenskabeligt selskab, vi kan udtale os 
om, hvordan psykiatrien fagligt skal se ud – sundhedsøkonomer og politikere må 
udtale sig om økonomi. 

Så fik vi en socialdemokratisk regering og til vores store skuffelse var vi ikke nævnt 
i finanslovsudspillet. Det kom dog ikke særligt bag på os, da vi allerede havde 
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været inviteret til møde med Sundhedsministeren i regi af Psykiatrialliancen. Han 
havde forklaret, at 10-årsplanen for psykiatrien ville blive til noget, men da det ville 
tage tid at udarbejde den, kom vi ikke på finansloven det første år. Det lod En-
hedslisten sig ikke slå ud af, og de har nok – selvfølgelig sammen med de mange 
interesseorganisationer i psykiatrien – en stor del af æren for, at vi har fået 600 
mill. som akuthjælp på finansloven. 

DPS var i løbet af efteråret 2019 til formøder i Sundheds- og Ældreministeriet, og 
vi forventer, at arbejdet med 10-årsplanen sættes i gang i starten af 2020. Vi ønsker 
en ordentlig, gennemarbejdet plan for psykiatrien på linje med planerne, der er 
lavet på kræftområdet. 

Vi har som aftalt på generalforsamlingen 2019 fået hjælp af et kommunikationsbu-
reau. De skulle kunne hjælpe os med at få maksimal indflydelse på planen.  

1.5.4 Lægeforeningen  
DPS har fortsat et fremragende samarbejde med Lægeforeningen, som nu har 
kanaliseret arbejdet for psykiatrien over i Overlægeforeningen og Yngre Læger. 
Lægeforeningens psykiatriudvalg hedder således nu ”Overlægeforeningens Psyki-
atriudvalg” og består af en DPS-repræsentant og en BUP-repræsentant fra hver 
region. Formanden er Inger Brødsgaard og fra DPS’ bestyrelse sidder både Lene 
Høgh og Gitte Ahle. 

DPS har skrevet og udtalt sig til en del artikler sammen med både Overlægefor-
eningen og Yngre Læger. 

1.5.5 Sundhedsstyrelsen 
DPS har et godt og tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen, som er af den opfat-
telse, at psykiatrien skal behandles på lige fod med andre lægefaglige specialer og 
derfor arbejder ud fra dette i alle forhold - også når det gælder behandlingsansvar.  

I Sundhedsstyrelsens Psykiatriudvalg er adskillige interessenter er repræsenteret, 
så debatterne kan godt være noget brogede ind i mellem. Samarbejdet mellem 
Sundhedsstyrelsen og DPS er derfor af yderste vigtighed, og det er vigtigt at DPS 
kommer til disse møder, så de kan få faglig tyngde. 

1.5.6 PsykiatriAlliancen  
Psykiatrialliancen består nu af 35 organisationer. Talsperson er fortsat Kristian Ben-
nedsen fra Sind, som gør et fantastisk arbejde. Det er ikke let at holde styr på så 
mange mennesker, og så mange meninger.  

Bedre Psykiatri har frasagt sig sekretariatsopgaven, og det bliver FOA der tager 
over. 

I forbindelse med 10 årsplanen for psykiatrien havde FOA fået 1 mill. til at lave 
politisk oplæg til psykiatriplanen. De tilbød at være sekretariat og indbød forskel-
lige interessenter til arbejdet, som DPS selvfølgelig også har deltaget i. Arbejdet er 
blevet godt, og der har været enighed om mange ting – en enighed, som politi-
kerne ikke kan undlade at tage alvorligt. Desværre kunne ”papiret” på baggrund 
af få uoverensstemmelser ikke udkomme i 2019. 
Psykiatrialliancen har således potentielt en styrke ved dens størrelse, når der kan 
opnås enighed, men en svaghed fordi det kan tage tid at få tingene vedtaget. 

1.5.7 Danske Regioner 
Psykiatridirektørkredsen i Danske Regioner har etableret ”Dansk Multidisciplinært 
Forum for Kvalitet i Psykiatrien”. DPS har sammen med andre særlige interessenter 
haft sæde i dette forum.  
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Der har indtil videre været afholdt 6 møder, som har haft forskellige fokusområder. 
Særligt har man drøftet forskellige forskningsområder – herunder har projekter 
med systematiseret registrering af den patientrelaterede oplevelse af pleje og be-
handling i psykiatrien (PRO-psykiatri) været omtalt. Ind til videre er der kun tale om 
projekter i en enkelt region, og der er betydelige udfordringer med at få retvisende 
registreringer i psykiatrien. 

Ved de seneste møder har det været givende og opløftende at deltage i drøftel-
serne om, hvordan dette forum kan understøtte regeringens udmelding om, at 
psykiatrien i de kommende år skal have langt større opmærksomhed end tidligere. 

Det er planen, at Dansk Multidisciplinært Forum for Kvalitet i Psykiatrien skal eksi-
stere videre i den kommende tid.  

1.5.8 Møde med psykiatriordførerne  
På grund af valget har det været et særligt år, og det har som nævnt hovedsageligt 
været politikerne, som har kontaktet os og ikke omvendt som vanligt.  

1.5.9 Anden mødeaktivitet med debatindlæg og oplæg 
Vi har blandt andet deltaget i debatter og holdt oplæg i forbindelse med: 
”Debatten” på DR2, Folkemødet på Bornholm, Psykiatritopmødet, Happening ved 
Christiansborg, Høring på Christiansborg, Møde hos Etisk Råd mm. 

1.5.10 Anden mødeaktivitet i øvrigt 
Der har som de tidligere år været stor mødeaktivitet. Vi har blandt andet deltaget 
i møder med Socialstyrelsen, KL, Ergoterapeutforeningen, Fysioterapeutforenin-
gen, FOA, SL m.fl. 

1.5.11 Det Psykiatriske Ankenævn 
Desværre har de medlemmer, som DPS har udpeget til Ankenævnet, følt sig des-
avoueret flere gange, og de har ikke kunnet komme igennem med deres faglige 
vurdering. De bad derfor om et møde med bestyrelsen. De deltog en halv time på 
vores årlige møde med professorerne, hvor de fremlagde problemet. 
Det har afstedkommet, at tre medlemmer af bestyrelsen mødes med Formanden 
for Ankenævnet i januar 2020. Vi ved at mange af jer dagligt har problemer med 
afgørelserne, og vi håber, at vi kan opnå et bedre samarbejde med dem.  

1.5.12 Høringssvar 
DPS har i 2019 afgivet følgende høringssvar: 
Høringssvar: Bekendtgørelser vedr. ændringslove til lov om anvendelse af tvang i 
psykiatrien m.v. (psykiatriloven) (Id nr.: 2138171). 

Høringssvar: Anbefalinger for en sammenhængende sundhedsindsats ved akut 
opstået sygdom og skade. 

Høringssvar: Udkast til vejledning om genoplivning og fravalg af genoplivning samt 
vejledning om fravalg og afbrydelse af livsforlængende behandling. 

Høringssvar: Opdateret version af Seponeringslisten. 

1.5.13 Udpegninger fra DPS i 2019  
Medlemmer til Sundhedsstyrelsens specialistgruppe for psykofarmaka anvendt i 
almen praksis - Lone Baandrup, Rasmus Licht, Martin Balslev Jørgensen. 

Deltagelse i arbejdsgruppe om udarbejdelse af en National Klinisk Retningslinje om 
vanskelig behandlelig depression - Klaus Martiny, Poul Erik Buchholtz. 
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Medlemmer til arbejdsgruppe vedr. anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af 
sundhedspersonale i psykiatrien – Lene Høgh. 

Medlemmer til arbejdsgruppen for udarbejdelse af anbefalinger for intensive sen-
geafsnit i psykiatrien – Lykke Pedersen, Lene Høgh. 

Lægefaglig repræsentant for Region Sjælland til styregruppen for Den Nationale 
Skizofrenidatabase - Michael Lau Bech-Hansen. 

Analyse af indsats til personer med senfølger efter seksuelle overgreb – Ellids Kri-
stensen. 

Referencegruppe vedr. udarbejdelse af anbefalinger for tværsektorielle forløb for 
mennesker med spiseforstyrrelse – Thomas Brinck. 

Arbejdsgruppe National klinisk retningslinje for udredning og behandling af autis-
mespektrumforstyrrelser hos børn og unge – Jette LaBianca. 

Arbejdsgruppe for udarbejdelse af model for den gode transition fra børne- og 
ungeområdet til voksenområdet i sygehusregi – Julie Nordgaard. 

Tilsyn på Sikringsafdelingen – Hans Henrik Ockelmann. 
Det særlige sagkyndige råd ang. oppegående tvangsfiksering, suppleant – Pernille 
Helmbæk. 

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af angstlidelser hos 
voksne – Mette Øllgaard, Lennart Jansson, Martin Balslev Jørgensen. 

Panel til udvikling af en national strategi for forældre med fødselsdepressioner – 
Rene Ernst Nielsen 

Formand for fagudvalget vedrørende medicinsk behandling af psykotiske tilstande 
– Anders Fink-Jensen. 

Demensdatabasens styregruppe – Gitte Rohr, Lone Jensen. 

Formand til Medicinrådets fagudvalg vedrørende behandlingsresistent depression 
– Poul Videbech. 

Repræsentant til Task-force for uddannelse Region Øst – Morten Kjølbye. 

National ekspertgruppe for Nedbringelse af tvang i Psykiatrien – Lene Høgh. 

Medlemmer til arbejdsgruppe til specialeplansproces på området funktionelle li-
delser i Sundhedsstyrelsen – Per Fink. 

Sundhedsstyrelsens følgegruppe til udmøntning af handlingsplan til at forebygge 
og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen - Jihan Hasan Taha. 

Ny formand til Dansk Depressions Database – Claus H. Sørensen. 

Styregruppen for ADHD databasen – Anne Philipsen, Ib Rasmussen. 

Promedicin: Misbrug og afhængighed – Jacob Krarup. 

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

1.5.15 Sommerskole  
Vi afholdte igen i år sommerskole for medicinstuderende. Alle pladser var besatte, 
og evalueringerne har været meget positive. Sommerskolen finansieres af over-
skuddet fra Nordic Congress of Psychiatry 2015. Stor tak til alle vores kollegaer, der 
velvilligt stillede op til at undervise de studerende, og dermed gjorde det muligt at 
afholde sommerskolen. 

1.5.16 Ad hoc udvalg 
DPS har i 2019 nedsat et ad hoc - udvalg, som i løbet af 2020 skal arbejde med 
DPS’ nye Hvidbog. 

1.5.17 Internationalt  
Danmark var i april vært for et vellykket UEMS-møde, der blev afholdt i København. 

I kraft af medlemskaberne af Nordic Psychiatric Association (NPA) og European 
Psychiatric Association (EPA) har DPS igen i år deltaget i Internationalt arbejde. 

1.5.18 DPSnet og informationsstrategi  
Hjemmesiden. Dpsnet.dk er omdrejningspunktet for vores kommunikation med 
medlemmerne, med andre interessenter og med omverdenen generelt: Der er dér, 
man finder interviews med DPS' formand og andre presseklip om emner, der er 
centrale for dansk psykiatri. Dér man finder tilmeldingsblanketten og programmet 
til DPS' Årsmøder, og dér man kan læse DPS' høringssvar, pressemeddelelser og 
debatindlæg.  

I 2019 var der i alt 154.725 besøg mod 168.069 i 2018 (et fald på 8 pct.).  
Heraf var de 69.170 unikke besøg i 2019 – mod 78.374 i 2018 (et fald på 12 pct.).  

Ligesom i 2018 var de fem mest besøgte sider i 2019: 

1) Nyheder (herunder presseklip, DPS-indlæg mm). 
2) Om DPS --> Årsmøde 2020. 
3) Publikationer (herunder guidelines).  
4) Uddannelse (herunder i-stilling og h-stilling).  
5) Forskning (herunder fonde/legater). 

1.5.19 Presse  
En enig bestyrelse valgte at ophøre samarbejdet med DPS’ pressemedarbejder 
Birgitte Ehrhardt, idet vi ikke mente, at udbyttet af ansættelsen stod mål med ud-
gifterne. Dette skete i januar 2019, og vi informerede om det på generalforsamlin-
gen 2019. Vi mener ikke, at vores pressedækning har lidt under det i 2019, men vi 
har for at blive væsentligt mere proaktive valgt at ansætte en ny pressemedarbej-
der i 2020. Vi har indledt samtaler med vedkommende i november 2019 og be-
sluttet ansættelse. Han vil tiltræde stillingen i februar 2020. 

På baggrund af ønsket på generalforsamlingen fra DPS’ medlemmer 2019 om, at 
DPS forsøgte at få mest mulig indflydelse på den politiske situation, tog vi kontakt 
til et kommunikationsbureau for at få lagt en pressestrategi. Vi fik anbefalet Geel 
Muyden Kiese (GK) af Overlægeforeningens pressechef, i det Overlægeforeningen 
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selv havde gjort brug af dem. Vi arbejdede med pressestrategien på vores årlige 
internat. Derefter har vi skullet udfærdige materiale til brug i forbindelse med 10 - 
årsplanen. Dertil har vi indhentet tilbud hos GK og hos Lead Agency. Vi valgte GK. 
Det færdige materiale skal være en pamflet, som skal give DPS maksimal indfly-
delse på 10 års planen. 

1.5.20 DPS 2019 
DPS har haft endnu et travlt år. Den politiske og mediemæssige interesse har været 
stor – ikke mindst set i lyset af folketingsvalget og planerne om en kommende 10 
årsplan for psykiatrien. Der er fortsat pres på behandlingsenheder i hele landet, 
men der er nu udsigt til en langsigtet plan forhåbentlig med økonomisk styrke. Vi 
har i hvert tilfælde for første gang fået tildelt et hæderligt beløb på finansloven, 
men vi forventer, at mere følger med planen. Vi har stor opbakning fra og et godt 
samarbejde med lægeforeningen og andre fagpolitiske selskaber, samt patient- 
og pårørendeforeninger, så det skal nok lykkes at løfte psykiatrien i fællesskab. Vi 
vil have de samme muligheder for vores patienter og vores fag, som er gældende 
på kræftområdet. Der begyndte man for 20 år siden. Vi glæder os til at se, hvor 
langt vi er nået med psykiatrien om 10 år – og om 20 år. 

Bestyrelsen vil rette en varm tak til selskabets medlemmer for på hver deres måde 
at løfte opgaven med at bedre patientbehandlingen, fremme vores omdømme i 
offentligheden og skabe en positiv stemning omkring vores fag. En særlig tak til 
de mange medlemmer, der har bidraget i faglige og organisatoriske arbejdsgrup-
per, med pressearbejde, formidling af ny forskning, undervisning og andet.  

Vi vil også rette en varm tak til alle jer, som gennem året har løftet et stort arbejde 
for DPS i vores forskellige udvalg, og jer, der som udpeget af DPS løfter store 
forskelligartede opgaver, og jer der har været behjælpelige med udfærdigelse af 
høringssvar. Tusind tak fordi I beredvilligt stiller op og hjælper, når bestyrelsen har 
behov for det. 

Mange tak for indsatsen. 

2. Årsmøde 2019  
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling  

Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 16. marts 2019 på Hotel Nyborg 
Strand i Nyborg 

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

2. Formandens beretning 
Selskabet har nu ca. 1.100 medlemmer. 

Medlemmer afgået ved døden, mindes. 

Regeringens Psykiatrihandlingsplan har fyldt en del. Bestyrelsen har gennemgået 
denne, og sendt kommentarer til sundhedsministeren og sundhedsordførerne. Ge-
nerelt, så mangler der en langsigtet, struktureret og finansieret plan. Skuffelse over 
at der ikke kom nye senge, men derimod en ny slags senge. 
Psykiatrien har fået et økonomisk løft, men ser man nøje efter, er beløbet yderst 
beskedent. Der mangler fokus på den ambulante psykiatri.  
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Specialpsykologer: Der har været en del debat om specialpsykologer og behand-
lingsansvar. Godt samarbejde med lægeforeningen og god opbakning fra Sund-
hedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen mener ikke. at man i særlig grad skal kigge til 
Norge, og at problemerne med psykologernes behandlingsansvar kan løses inden 
for de rammer, lovgivningen aktuelt sætter. 

Undersøgelse fra Lægeforeningen: Hvis psykiaternes kræfter blev frigivet til kerne-
opgaverne, ville meget af speciallægemanglen kunne afhjælpes. Generelt fandtes 
der stor utilfredshed med arbejdsforholdene.  

Der informeres om møder med psykiatrialliancen. 

Folkemødet på Bornholm: Inviteret til flere debatter, desværre flere end vi kunne 
deltage i.  

Psykiatritopmøde: Head Space var fremtrædende.  

Møde med institut for menneskerettigheder.  

Høringssvar: DPS modtager en stor mængde, så ét bestyrelsesmedlem har sorteret 
i, hvilke der skulle svares på. Nogle er blevet besvaret af bestyrelsen, men en stor 
del er blevet besvaret i samarbejde med andre foreninger, og medlemmer i DPS 
med specialviden på det givne område. 

Tak til alle, der har accepteret udpegninger til arbejdsgrupper og udvalg.  

Sommerskole for medicinstuderende. Stor succes, tak til alle der deltog som un-
dervisere. 

Flere ad hoc udvalg. Arbejdsgruppen “Psykiaterens profil” er blevet færdig, og re-
sultatet ligger på DPSnet.dk 

Der er opstartet en ny arbejdsgruppe – “DPS definerer fremtidens psykiatri”. 

I Nordic Comittee har Ulrik Malt overtaget formandskabet. EPA er begyndt at sam-
arbejde tættere med patient- og pårørendeorganisationer, og generelt er støtten 
til forskning faldet.  

DPS har opsagt samarbejdet med vores kommunikationsrådgiver, da det viste sig 
at være en dyr løsning, i forhold til vores behov. 

Tak til Helen Gerdrup for sekretærstøtte og Asbjørn Thomsen, vores webmaster.  

Spørgsmål fra salen 
Spurgt ind til deltagerantal i sommerskole: 20 stk. 

Kommentar: Der er behov for at få psykiatrien på dagsordenen. Matcher dette 
opsigelsen af kommunikationsmedarbejder? Flere kommentarer om dette. Behov 
for kommunikationsmedarbejder/spindoktor el. lign. 

GA svarer, at vores kommunikationsmedarbejder ikke løftede den slags opgaver. 

Ros til GA, for at komme med klare udmeldinger.  

Efterspørgsel om, at DPS bliver (endnu) mere tydelige. GA er enig i behovet for 
dette, og fortæller at vi aktuelt arbejder på det.  

Diskussion om pladssituationen i en bestemt region. 

Det blev foreslået at holde årsmødet sammen B/U-psyk, generelt opbakning til 
dette. Der vil dog være nogle logistiske problemer i dette.  
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Problematisk, at ph.d. Afhandlingerne blev afholdt på samme tidspunkt som andre 
symposier, da fremmødet var meget ringe. 
Kritikken bliver taget til efterretning. 

3. Orientering fra DPBO 
Ejner Bundgaard Larsen. 750 medlemmer. Årsberetningen kan findes online, så 
den gennemgås ikke i detaljer. 

Risikobaserede tilsyn blev gennemført stort set uden bemærkninger. 

DPBO har to rejselegater til yngre læger, der er i H-stilling og arbejder klinisk. I år 
blev uddelt 1 legat, til en H-læge i B/U-psyk.  

4. Orientering fra FYP 
Bestyrelsen i FYP blev præsenteret. FYP arbejder med uddannelse, rekruttering, 
fastholdelse og tættere samarbejde mellem DPS og BUP. 

Arbejdet med specialpsykologer har fyldt meget, og vi er lykkedes godt med at 
komme i medierne med vores holdninger.   

Ragner Olsen blev tildelt årets FYP-pris til en Yngre læge, og Lykke Pedersen mod-
tog årets FYP-pris til en senior læge.  

Deltog i arbejde i EFPT, og arbejder på at genindfører mulighed for udvekslings-
ophold, med andre lande.    

FYP har udarbejdet et uddannelseskatalog, som er open source, og vil ligge til-
gængelig på FYPs hjemmeside. Vi har ligeledes været til møde med Danske Regi-
oner om dette. Der blev opfordret til at orientere sig i dette, og bidrage hvis mu-
ligt.   

Nyt logo blev præsenteret.    

Fokus for 2019 vil være aktivering af FYPs medlemmer, for at kunne udvide vores 
aktiviteter.    

Næste års tema for FYP-seminaret vil være “Tankens kraft”.   

5. Fremlæggelse af regnskab   
Der blev spurgt ind til, hvorfor “frikøb af formanden” ikke er en separat post. Dette 
bliver taget til efterretning.  

Der blev spurgt ind til advokatbistand, og dette blev uddybet.   

Økonomien omkring I-kurserne er uens, og der vil blive arbejdet for at ensrette 
dette.   

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen samt kollegial revisor.    

Budget for 2019 blev præsenteret, og det fremgik at der var dækningsbidrag på 
1.900.000kr, til trods for at der skulle have stået 1.800.000, hvilket ville have medført 
et underskud på 100.000, i modsætning til hvad der fremgik af det fremsendte 
budget.    

Budgettet blev godkendt. Kontingentet forbliver uændret.   

6. Valg til bestyrelse 
Lykke Pedersen og Annick Parnas var på valg, og modtog ikke genvalg.  

Bjørn Ebdrup og Tove Mathiesen var på valg, og blev genvalgt.    

Hans Henrik Ockelmann og Simon Hjerrild  blev valgt ind.    
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7. Eventuelt  
Intet. 

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

3.1 Uddannelsesudvalgene 

3.1.1 I-kursusudvalgene 

I-kursus Syd 
I-kursus Syd har et samarbejde med region Øst m.h.p. at alle kursister får mulig-
hed for at gennemføre deres I-kursus i løbet af deres I-stilling. Vi har siden 2015 
arrangeret os således i region Syd, at vi afholder 10 kursusdage i efterårssemeste-
ret. I 2019 har vi udover vor egen regions 15 kursister, optaget 13 kursister fra re-
gion Øst. I 2019 har 29 kursister fået godkendt deres kursus- alle kursister fra sæ-
son 2018 (eller tidligere).  
Vi har indført logbog m.h.p. at lette det administrative arbejde, og det er op til 
den enkelte kursist at få dokumenteret sin kursusdeltagelse.  
Vi har tilpasset kursusdage og emner iht. skabelon jf. DPS’ anbefalinger, således 
at vi afholder10 kursusdage, inklusiv 10 timers psykoterapi.  

Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. 
Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiat-
riloven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske 
sygdomme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpas-
ningsreaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme 
og ADHD.  

Vi takker nye og gamle undervisere på kurset for deres bidrag til og engagement 
i kurset. 

Rikke Laulund Schultz, kursusleder 

I-kursus Vest 
I-kursus Vest dækker hele Videreuddannelsesregion Nord, dvs. Region Midtjylland 
og Region Nordjylland. 

I 2019 er der afholdt 2 fuldt optegnede I-kurser, dvs. med 30-32 kursister pr. hold, 
hvilket understreger den positive udvikling mht. rekruttering. På de 10 kursusdage 
dækkedes følgende emner: ADHD hos voksne, tvang i psykiatrien, kommunikation 
med den svære patient, akutpsykiatri, angst, depression, bipolar lidelse, skizofreni, 
personlighedsforstyrrelse (inkl. særligt fokus på den dyssociale patient) og selv-
skade, børne- og ungdomspsykiatriske lidelser, psykoterapi, psykofarmakologi, 
psykiatrisk forskning, gerontopsykiatri, transkulturel psykiatri og PTSD, retspsykiatri, 
farlighedsdekreter og malingering, misbrugspsykiatri. Som noget nyt blev der in-
troduceret undervisning i kognitiv neuropsykologi ved neuropsykolog Louise 
Meldgaard Bruun. Vi fastholdte introduktionen til arbejdet som praktiserende psy-
kiater, dette ved speciallæge i psykiatri Andreas Wernlund. 

Kurserne blev afholdt på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26 i 
Aarhus N. 

Kursusledelsen tilstræber, at underviserne repræsenterer faget bredt og i den for-
bindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra forskellige hospitaler, samt 

http://www.dpsnet.dk/
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gerne også fra speciallægepraksis. Der undervises af speciallæger i psykiatri, ho-
veduddannelseslæger, psykologer, børne- og ungdomspsykiatere, samt PsycSim. 

Vi vil gerne takke alle undervisere samt kursister for det forgangne år og for at 
være medvirkende til at gøre undervisningen interessant og levende. Vi vil også 
gerne takke for de gode evalueringer af kurset – de hjælper med at få gjort kur-
serne endnu bedre. 

Siden sidste beretning er der sket en udskiftning i I-kursusledelsen, idet overlæge 
Charlotte Rose Svendsen og overlæge Ulla Kapilin har overladt ledelsen til H-læge 
Jesper Nørgaard Kjær og overlæge Simon Hjerrild, begge tilknyttet Aarhus Univer-
sitetshospital, Psykiatrien. Vi vil gerne takke Charlotte og Ulla for deres store indsat 
gennem en årrække. 

Det kommende år vil der afholdes 2 I-kurser, hvor fokus vil være på et mere kom-
primeret forløb, der sikrer alle får mulighed for at gennemføre I-kurset, mens de 
fortsat er I-læger. Derudover arbejdes med en mere stabil økonomisk model samt 
en gennemgang af kursus- og undervisningsformen. 

Kurset har fortsat tilknyttet sekretær ved Center for kompetenceudvikling Lisbeth 
Thrane Mikkelsen (lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk) samt uddannelseskonsulent psy-
kolog Bettina Hansen. Vi vil gerne takke dem for deres store og meget professio-
nelle indsats for at få kurset afviklet. 

Jesper Nørgaard Kjær og Simon Hjerrild 

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

Afdelingslæge Simon Plough Gartner har varetaget stillingen som kursussekretær 
for det afholdte kursus i foråret 2019. I august 2019 afløstes han af den nye kursus-
sekretær 1. reservelæge Rasmus Handest.  

Jens D. Bukh, kursusleder 

3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 

Videreuddannelsesudvalget udarbejder og ajourfører den overordnede målsæt-
ning for både den teoretiske og den kliniske obligatoriske speciallægeuddannelse 
i psykiatri. 

Udvalget udvælger de emneområder, der skal behandles i det teoretiske kursus 
(H-kursus) og udpeger sammen med bestyrelsen delkursusledere. Endvidere fore-
tager udvalget løbende evalueringer af kursernes form og indhold m.h.p. evt. ju-
steringer og ændringer. Bestyrelsen for DPS godkender den samlede målbeskri-
velse. Udvalget godkender grunduddannelse i psykoterapi, mens godkendelse af 

mailto:lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk
mailto:lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk
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vejledere ligger i psykoterapiudvalgets regi. Udvalget holder sig løbende orienteret 
om ændringer af de generelle retningslinjer for speciallægeuddannelse og vurde-
rer også, hvorvidt og hvorledes evt. ændringer vil få indflydelse på den psykiatriske 
speciallægeuddannelse. Udvalget holder kontakt med de uddannelsesansvarlige 
overlæger ved hoveduddannelsesafdelingerne. Udvalget holder endvidere kontakt 
med inspektorer, I-kursusledere, delkursusledere ved hoveduddannelsen og Se-
kretariaterne for den lægelige videreuddannelse. Det påhviler udvalget at koordi-
nere de teoretiske uddannelsesprogrammer ved I- og H-afdelingerne. Udvalget 
refererer til bestyrelsen. 

Aktuelt består Videreuddannelsesudvalget af følgende medlemmer: 

Rasmus Handest, Formand, indtrådt 2016. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Simon Plough Gartner, sekretær, indtrådt 2013, udtrådt 2019. 
Torsten Bjørn Jacobsen, indtrådt 2016, udtrådt 2019.  
Bente Arnika Skydsgaard, indtrådt 2016. 
Bjørn Ebdrup, DPS repræsentant, indtrådt i 2018. 
Taus Oliver Biba, indtrådt 2018. 
Teodora Popa, indtrådt 2018. 

I 2019 afholdte videreuddannelsesudvalget 5 møder, herunder møder med kursus-
ledelserne for I-kurserne, delkursuslederne fra H-kurserne, psykoterapiudvalget 
samt de uddannelsesansvarlige overlæger.  

I-kurserne er aktuelt organiseret forskelligt, i de tre uddannelsesregioner. Sammen 
med I-kursusledelserne er videreuddannelsesudvalget gået i gang med at drøfte 
organisering af kurserne, og om der kan være fordele ved at samle disse, under 
Dansk Psykiatrisk Selskab.  

Der er udarbejdet en ny “faglige profil”, som bl.a. benyttes ved ansættelsessamta-
ler. Denne er aktuelt til godkendelse hos Sundhedsstyrelsen.  

Der har i 2019 været 3 inspektorbesøg, på hhv. Psykiatrien i Region Syddanmark, 
Psykiatrisk afdeling Aabenraa, Psykiatrien i Region Nordjylland, Psykiatrien, klinik 
nord og Region Midtjylland, afdeling for depression og angst, alle tre med over-
ordnet gode evalueringer. Rapporterne kan læses på sundhedsstyrelsens hjemme-
side.  

I 2016 blev der indført en ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri. 
Vi har i år drøftet hvorledes vi kan evaluere implementeringen, dette arbejde for-
ventes intensiveret i 2020, med fokus med den strukturerede kliniske supervision.  

Rekrutteringen til specialet har ikke været højere de seneste 13 år, med 49 besatte 
H-stillinger. I forhold til andre specialer er der dog fortsat en stor andel ubesatte 
forløb, og der arbejdes aktuelt på et høringssvar til dimmensioneringsplanen for 
2021-2025. 

Delkursusledere i 2019 
Julie Nordgaard/Lennart Jansson:  Psykopatologi I og II. 
Erik Simonsen/Jens Drachmann Bukh:  Psykopatologi III. 
Torsten B. Jacobsen/Merete Nordentoft:  Psykiatriens organisatoriske og sociale 

aspekter. 
Kjeld Andersen/Maria Brinck:  Ældre-psykiatri. 
Morten Kjølbye/Charlotte Freund:  Teoretisk grundlag for psykoterapi. 
Anne Dorte Stenstrøm:   Børne- og ungdomspsyk. lidelser med 

forløb ind i voksenalderen. 
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Ulla Agerskov Andersen:  Oligofrenipsykiatri. 
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj:  Neuropsykiatri. 
Kurt Stage:  Biologiske behandlingsmetoder. 
Dorte Sestoft/Thomas Kirkegaard:  Retspsykiatri. 
Ulla Almegaard:  Erklæringsskrivning 
Anders Fink-Jensen:  Misbrug. 

Erik Simonsen har efter mange års virke ønsket at ophøre som delkursusleder på 
Psykopatologi-III og erstattes af Jessica Carlson. Anne Dorte Stenstrøm og Ulla 
Almegaard har ligeledes ønsket at ophøre med årets udgang og erstattes af 
henholdsvis Maria Mercedes Guala og Rie Lambæk Mikkelsen. Videreuddannel-
sesudvalget takker alle delkursusledere for deres indsats på kurserne. 

3.1.3 Efteruddannelsesudvalget 
I Efteruddannelsesudvalget (EUU) har året været præget af forgæves forsøg på at 
rekruttere flere medlemmer.  
Medlemmerne har sendt en forespørgsel til DPS-bestyrelse med henblik på æn-
dring af kommissorium. 
EUU har et ønske om fremadrettet at være et udvalg, der sikrer efteruddannelse 
og har ideer om dels at oprette et katalog med godkendte efteruddannelsestilbud, 
dels at planlægge en form for fastlagt og en evt. obligatorisk efteruddannelse, der 
kan sikre at alle medlemmer får muligheder for at videreuddanne sig. Det er i skri-
vende stund ikke fastlagt hvad EUU´s rolle fremover skal være.  

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

Bestyrelsen består af:  
Trine Hansen, Formand: trine.maria.noerregaard@regionh.dk  
Lene Høgh: lene.hoegh@rsyd.dk 
Hans Henrik Ockelmann 

3.1.4 Etikudvalget 
Etikudvalget har i 2019 afholdt 3 møder. Centralt for udvalgets arbejde var at af-
holde et symposium på DPS´ årsmøde: Udfordrer måltal etikken i psykiatrien. Sym-
posiet søgte at belyse hvordan rammerne for psykiatrien, herunder underfinansie-
ring og styring gennem måltal kan påvirke de kliniske beslutninger og i visse til-
fælde sætter den enkelte kliniker i ”moral distress”. Derudover har udvalget haft 
fokus på i højere grad at søge at synliggøre det etiske element i klinisk praksis.  

Udvalgets medlemmer: 
Annik Parnas 
Henriette Bruun(formand) 
Lene Høgh 
Mette Falkenberg Krantz 
Nikolaj Kraglund  

Fratrådt udvalget i 2019, hvorfor der nu er en ledig plads i udvalget: 
Erik Sandsten 

3.2 Behandlingsudvalgene 

3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 26. november på Rigshospitalet med 
47 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, Poul Videbech, Anders 

mailto:lene.hoegh@rsyd.dk
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Jørgensen, Frode Bjerkely og Elisabeth Tehrani. MBJ deltog i og var medarrangør 
af NACT (Nordic association for Convulsive therapy) erfa mødet Gjøvik Norge i maj 
2019 og MBJ deltog i EFFECT (European Forum for ECT) symposium i Budapest. 
Det er blevet besluttet at revidere DPS ECT vejledning planlagt færdig i foråret 
2020. 
Udvalgets medlemmer: Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul 
Videbech, Anders Jørgensen, Christian Batiste og Simon Hjerrild. 

Martin Balslev Jørgensen 

3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består for en stor del i at godkende specialister, su-
pervisorer og psykoterapiuddannelser. I 2019 har udvalget godkendt 4 specialister. 
Desuden har 20 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gen-
sidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen. 

Udvalget har i 2019 afholdt 4 møder – heraf et fællesmøde med VUU. 

Psykoterapiudvalget har i 2019 haft fokus på at sikre fortsat lægelig tilgang til spe-
cialist- og supervisoruddannelse. De seneste år er kun få lægelige specialister ble-
vet godkendt (mellem 2 og 11, i gennemsnit 6). Vi har derfor i første omgang ar-
bejdet med et overblik over tilgængelige uddannelser, der lever op til de nuvæ-
rende krav i betænkningen fra 2015. Disse er blevet kontaktet og DPS’ hjemmeside 
er nu opdateret med uddannelser, der lever op til kravene. Der findes flere uddan-
nelser, som ikke opfylder kravene fuldt ud. 

I 2020 vil udvalget arbejde videre med, hvordan psykoterapi kan gøres mere synligt 
og attraktivt under studiet og sikre rekruttering til ikke kun specialet, men også 
denne deldisciplin. 

Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2019: 

René Sjælland, formand 
Per Sørensen 
Annette Møller-Jensen 
Lasse Mosegaard Schmidt 
Marie Kløve Jacobsen Løth 
Charlotte Freund 
Sidse Arnfred 
Maria Gaula 
FYP bestyrelse: (IKKE TIL STEDE) 
DPS bestyrelse: Tove Mathiesen 

3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 
Kommissorium: 
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS 
og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for 
DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitore-
ring og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internatio-
nale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssik-
ringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde. Udvalget skal 
løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassi-
fikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’/BUP-DK’s 
bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om 
disse emner. Danske repræsentanter i internationale organisationer, der 
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beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og registrerings-
spørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget. 

Udvalgets medlemmer 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Uni-
versitetshospital, Psykiatrien (Formand siden 2003) (valgår 1989). 
Professor, ph.d. forskningschef, ledende overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland 
- Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005). 
Professor, ph.d., dr. med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus 
Universitetshospital, (valgår 2012) 
Professor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Uni-
versitetshospital, Afdeling for Depression og Angst (valgår 2012). 
Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetsho-
spital, Psykiatrien (valgår 2017). 
Overlæge, ph.d., klinisk lektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk forsk-
ning, Aalborg Universitetshospital (næstformand) (valgår 2017). 
Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aal-
borg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som ad hoc medlem, valgt som 
ordinært medlem 2017). 
Overlæge, lektor Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedsta-
dens Psykiatri (udpeget af DPS' bestyrelse 2017). 
1. reservelæge, Rasmus Handest, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden 
Psykiatri (valgår 2019). 

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

Fratrådt udvalget i 2019: 
Professor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Afdeling for Depression og Angst, Aar-
hus Universitetshospital, Psykiatrien, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus. 

Aktiviteter:  
Der har været afholdt 3 udvalgsmøder i 2019 samt et velbesøgt symposium om 
"ICD-11" på DPS' årsmøde. ICD-11 blev som forventet vedtaget af WHO i juni 2019. 
Herefter forventes medlemslandene at implementere ICD-11 i 2022.  Udvalget er i 
tæt dialog med Sundhedsdatastyrelsen, som dog fortsat ikke har meldt en beslut-
ning og procesplan ud endnu.  
Udvalget arbejder på et oplæg om fordele og ulemper ved ICD-11 til diskussion 
blandt medlemmerne, og afholder desuden et symposium om ICD11 på DPS' års-
møde 2020.  
Ved udgangen af året er udvalget rekonstitueret med René Ernst Nielsen som for-
mand, idet Ole Mors har ønsket at fratræde formandskabet. Ole Mors forbliver 
medlem af udvalget. 
Æresmedlem i DPS, Aksel Bertelsen, afgik ved døden i oktober 2019. Der har været 
mindeord i DPS' medlemsblad, men her skal nævnes, at Aksel var formand for 
dette udvalg i en årrække, hvor han spillede en helt afgørende rolle, især i forbin-
delse med udviklingen og indførelsen af ICD-10. 
Æret være hans minde. 

Ole Mors 
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Formand 

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

Årsaktiviteter  
Ved årsmødet 2019 varetog forskningsudvalget vurdering af posters og vurdering 
af Pontoppidanforelæsninger ud fra kriterier som: originalitet, kvalitet, impact, de-
sign og præsentation.  

Vinderne af Pontoppidan foredragskonkurrencen 2019: 
1. Morten Dybdahl Krebs, PC Sankt Hans: Biological Predictors of Psychiatric 

Trajectories in a Danish Population Cohort of Individuals with Schizophre-
nia. 

2. Ninja Meinhard Ottesen, Psykiatrisk Center København: Remitted affective 
disorders and high familial risk of affective disorders associate with aber-
rant intestinal microbiota. 

3. Christina Blanner Kristiansen, Syd Dansk Universitets Hospital: The associ-
ation of time since spousal loss and depression in widowhood: A system-
atic review and meta-analysis. 

Vinderne af Posterpriser 2019: 
1. Mette K. Klausen, Psykiatrisk Center København: Does glucagon-like pep-

tide 1 (GLP-1) receptor agonist reduce alcohol intake in patients with alco-
hol dependence? 

2. Karen Tangmose, Psykiatrisk Center Glostrup: Sammenhæng mellem pre-
diction-error og glutamat hos antipsykotika-naive patienter med første 
episode psykose. 

3. Ulla Knorr, Psykiatrisk Center København: Increased levels of cerebrospinal 
oxidative stress markers in bipolar disorder - a 1-year longitudinal case 
control follow-up study. 

Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke.  

Akademiske afhandlinger indenfor det psykiatrisk område: 
Der blev i 2019 forsvaret følgende akademiske afhandlinger. I alt 25 ph.d. afhand-
linger og to doktordisputatser inden for det psykiatriske område:  

Erik Vindbjerg (psykolog). Measuring PTSD, depression and anxiety across cultures.  
Ph.d. forsvar 18/2 2019. 
 
Mille Thastum, (psykolog). Early intervention for impairing post-concussion symp-
toms. Ph.d. forsvar 7/3 2019. 
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Martin Axelsen (M.Sc). A multimodal modeling approach to schizophrenia.  
Ph.d. forsvar 26/3 2019. 

Malene Østergaard Terp (sygeplejerske) appSolutely schizophrenia. Ph.d. forsvar 
5/4 2019. 

Katrine Maigaard (læge). Regulation and Reward: The Effect of Motivation on Re-
sponse Inhibition in Children with Tourette syndrome. Ph.d. forsvar 8/5 2019. 

Iselin Meluken (læge). Behavioural and neural measures of affective cognition in 
monozygotic twins at familial risk of affective disorders – association with risk and 
resilience. Ph.d. forsvar 9/5 2019. 

Signe Skammeritz læge. Cultural psychiatry: Exploring the assessment and diag-
noses of migrants in Denmark. Ph.d. forsvar 13/5 2019. 

Tine Stougaard Dall Harpøth (psykolog). Positive affect in Borderline Personality 
Disorder. Using diary methods in daily life and single-case intervention research". 
Ph.d. forsvar 13/5 2019. 

Michaela Høj (cand scient.san). Implementing, adjusting and practicing the educa-
tional model RENEWDK in two Danish public sector services. A critical investigation 
of facilitation of practice change in support of young people with mental health 
difficulties in a mental health and an employment center. Ph.d. forsvar 13/5 2019. 

Julie Hagstrøm (psykolog). Emotion Regulation in Children with Tourette Syn-
drome. Ph.d. forsvar 14/5 2019. 

Petersen, Marie Weinreich, (ergoterapeut Functional somatic symptoms and syn-
dromes in the Danish population. The Research Clinic for Functional Disorders. 
Ph.d. forsvar 13/8 2019. 

Henriette Schmock (læge). 22q11.2 deletion syndrome: Psychiatric, functional and 
genetic aspects. Ph.d. forsvar 16/8 2019. 

Lene Meyer (psykolog). Problemer og løsninger i Binge Eating Disorder (BED): Et 
multimetodestudie af en 2-faset behandling til patient med BED og overvægt. 
Ph.d. forsvar 13/9 2019. 

Ninja Meinhard Ottesen (læge). Biomarkers in affective disorders – a high risk study 
of clinical characteristics, metabolic syndrome, inflammation, oxidative stress, 
S100B and brain derived neurotrophic factor. Ph.d. forsvar 17/9 2019. 

Maria Nilsson(læge). Explorations of the diagnostic interface between schizotypal 
disorder and Asperger syndrome/autism spectrum disorder: A phenomenologi-
cally informed clinical approach. Ph.d. forsvar 26/6 2019. 

Marie Bjerregaard Jensen (psykolog). "The relationship between cognition and 
white matter microstructure in initially antipsychotic-naïve schizophrenia patients". 
Ph.d. forsvar 5. juli 2019. 

Hanne Lie Kjærstad (psykolog). Neurocognitive endophenotypes for bipolar disor-
der - A cross-sectional study of newly diagnosed patients and their unaffected 
relatives. Ph.d. forsvar 29/5 2019. 

Tine Pedersen (psykolog). Being perfect and denying it. Perfectionistic traits in ad-
olescents with anorexia nervosa. Ph.d. forsvar 8/7 2019. 

Julijana Le Sommer (læge). “Effect of treatment with Methylphenidate on early in-
formation processing: A longitudinal project on initially psychostimulant naive adult 
ADHD patients". Ph.d. forsvar 12/9 2019. 
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Maj Pedersen, ergoterapeut. Effectiveness of an educational video following whip-
lash trauma. Ph.d. forsvar 13/9 2019. 

Ole Köhler-Forsberg. Læge.  The effect of anti-inflammatory treatment in depres-
sion: Results from meta-analytical and epidemiological studies. Ph.d. forsvar 25/9 
2019. 

Andreas Rosén Rasmussen (læge). “Anomalies of imagination in the schizophre-
nia-spectrum: Psychopathological concepts, assessment and empirical findings". 
Ph.d. forsvar 26/9 2019. 

Sigurd Uldall (læge). Functional and Structural Neuroimaging in Trauma-Affected 
Refugees with Posttraumatic Stress Disorder. Ph.d. forsvar 30/9 2019. 

Pirathiv Kugathasan Cand.scient.med: Chronic somatic morbidity and mortality in 
people with schizophrenia: A Danish national register-based cohort study. Ph.d. 
Forsvar 30/9 2019.  

Jane Fjermestad-Noll (læge)Sideindhold. "Narcissism and Depression. Personality 
pathology, psychological factors and pattern of depressive symptoms in patients 
with narcissistic disturbances”. Ph.d. forsvar 7/10 2019. 

Tina Dam Kristensen (psykolog). Cerebral white matter and cognition in individuals 
at ultra-high risk for developing psychosis. Ph.d. forsvar 5/12 2019. 

Doktordisputatser 
Lone Baandrup (læge). “Benzodiazepines and antipsychotics in severe mental ill-
ness. Optimizing and characterizing prescribing practice". Disputatsforsvar 28/6 
2019. 

Marie Kim Wium-Andersen (Læge) "Biological and lifestyle risk factors for depres-
sion in the general population". Disputatsforsvar 29/7 2019. 

Andre aktiviteter  
Forskningsudvalget er rekonstitueret. Udvalget har haft møde i 5/11 2019 i Slagelse 
med deltagelse af DPS-bestyrelsesmedlemmer og der er blevet udpeget ny for-
mand af DPS, overlæge og klinisk forskningslektor Maj Vinberg. Der er efterføl-
gende holdt møde 11/12 2019. Her er planlagt aktivitet for 2020 inklusiv et sympo-
sium til afholdelse i september 28/9 2020 i København. 

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

Medlemmer af Forskningsudvalget  
2019: Maj Vinberg, Region Hovedstaden (formand) 
2019: Mikkel Højby, Region Syddanmark 
2019: Andreas Hoff, Region Hovedstaden 
2019: Bjørn Ebdrup, Region Hovedstaden 
2017: Helene Speyer, Psykiatrisk Center København, Region Hovedstaden 
2017: Sidse Arnfred, Psykiatrien Vest, Region Sjælland 
2017: Antonio Drago, Regionspsykiatrien Vest, Region Midtjylland 
2016: Læge Jesper Nørgaard Kjær, Randers Regionshospital/forskningsass. AUH 
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4. Fonde 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
Dansk Psykiatrisk Selskab har oprettet en rejse- og uddannelsesfond til støtte for 
kongresdeltagelse for yngre læger, der fremlægger forskningsresultater (maximalt 
5000 kr.) og til kurser, der har relevans for den yngre lægers forskning (maximalt 
2000 kr.). Fonden støtter udgifter, der ellers ville være egenbetaling, og det kræves, 
at den yngre læge er medlem af DPS. Tilskud søges hos kassereren for DPS.  

I 2015 blev støttet med ca. 40.000 kr.  
I 2016 blev støttet med 49.975 kr.  
I 2017 blev 11 YL støttet med 45.233,-  
I 2018 blev 6 YL støttet med 30.000,-  
I 2019 blev tilført kr. 100.000,- fra overskuddet fra NPK til fonden. 7 YL blev støttet 
med ca. kr. 24.000,-. 

Tove Mathiesen, Kasserer 

5. Faglige grupper 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 197 medlemmer.  
Bestyrelsen består af Kirsten Nitschke (formand), Per Balling (kasserer), Mette 
Brandt-Christensen, Bjarne Ivan Christensen, Lise Töffner Hansen og Anne Voll-
mer-Larsen (suppleant).  

Der er afholdt 1 bestyrelsesseminar og 3 bestyrelsesmøder i løbet af året. Dertil har 
der været en livlig mailaktivitet.  

Ved DPS' Årsmøde marts 2019 havde interessegruppen ved Mette Brandt-Chri-
stensen et minisymposium med titlen: "Den nye lov om anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling af varigt inhabile – hvem, hvad, hvor og hvordan?" sammen 
med reservelæge Christoffer Cramer Lundsgaard og 2 overlæger fra somatisk af-
deling. 

Der blev afholdt Årsmøde og Generalforsamling den 28. maj 2019 i Kurhussalen 
på Psykiatrisk Center Sct. Hans, Roskilde. Det faglige tema var "Autismespektrum-
forstyrrelser i retspsykiatrien" med oplæg ved Anne Vollmer-Larsen og overlæge 
Lise Nyholm samt præsentationer fra de retspsykiatriske centre af cases, hvor pa-
tienter med autismespektrumlidelser har begået alvorlig personfarlig kriminalitet. 
Mødet havde samlet ca. 50 medlemmer. Der var af bestyrelsen foreslået vedtægts-
ændringer vedr. tegning og hæftelser og jurist Anja Linde var inviteret og gen-
nemgik baggrunden for vedtægtsforslagene. Disse blev vedtaget ved ekstraordi-
nær generalforsamling den 19. september 2019. 

Per Balling og Mette Brandt-Christensen deltog den 3. juni 2019 i møde i Køben-
havn i Etisk Råd om retspsykiatri. 

Interessegruppen afholdt den 19. september 2019 heldagssymposium i Slagelse 
om: "Behandlingsdømte patienter med udvisningsdom – gennemgang af lovreg-
ler, praksis og kliniske erfaringer". Senioranklagerne Nana Kryger la Cour og Ma-
lene Christensen, Statsadvokaturen gennemgik lovgrundlaget for udvisning, for-
tolkning og påstande, politikommissærer Kim Liin og Pia Pitzner-Schmidt, Nord-
sjællands Politi, Udlændingecenter Nordsjælland beskrev politiets arbejde med ud-
sendelse af udlændinge med behandlingsdom, specialkonsulent Lene Nielsen, 
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Udlændingestyrelsen gennemgik praksis ved udvisning ved dom og den efterføl-
gende prøvelse af behandlingsdømte patienter med udvisningsdom, institutions-
chef Niels Johan Geil, Udrejsecenter Kærshovedgård fortalte om hverdagen på 
udrejsecentret og endelig blev flere cases fra retspsykiatriske centre gennemgået. 
Mødet havde samlet over ca. 75 deltagere og der var en livlig debat.  

Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 varetaget Ekspertuddannelse i 
Retspsykiatri. Det sjette forløb blev afsluttet i november 2019. Der deltog 19 speci-
allæger i psykiatri og én i speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri. 

Bestyrelsen har i løbet af året planlagt et nyt forløb af ekspertuddannelse med 
opstart i april 2020 og også til dette forløb har der været stor søgning. Der søges 
økonomisk støtte fra Justitsministeriet og Sundheds- og ældreministeriet til uddan-
nelsesforløbet.  

Bestyrelsen og en del medlemmer af interessegruppen har deltaget i det 13. Nor-
diske Retspsykiatriske Symposium i Göteborg den 20.-22. august 2019. Titlen for 
symposiet var "Forensic Psychiatry in a Lifetime Perspective: Development, Treat-
ment and Prevention". Kirsten Nitschke, Anne Vollmer-Larsen og Dorte Sestoft var 
danske repræsentanter i scientific comittee. Mette Brandt-Christensen har deltaget 
i formøde vedr. næste Nordiske Retspsykiatriske Symposium, som finder sted i au-
gust 2021 i Helsinki, Finland. 

Mette Brandt-Christensen og Per Balling vil fremover være interessegruppens re-
præsentanter i den europæiske retspsykiatriske sammenslutning, Ghent-gruppen. 
Overlæge Thomas Schütze, Sct. Hans har deltaget i planlægning og afvikling af 
seminar i retspsykiatri i München som repræsentant for Danmark. Seminaret i au-
gust 2019 havde temaet: "Assessment and Treatment of Sex Offenders in Forensic 
Psychiatry".  

Endelig har Retspsykiatrisk Interessegruppe i løbet af året ved Charlotte Oehlen-
schlægers store indsats fået ny hjemmeside, som kan tilgås på vanlig adresse: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk  

Charlotte Oehlenschlæger er fortsat sekretær for bestyrelsen og for Interessegrup-
pen.  
Kontingent for medlemskab er 150 kr.  

Kirsten Nitschke, formand 

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

2. Medlemsstatus og økonomi. 
Der er 21 betalende medlemmer af interessegruppen. Interessegruppen har haft 
udgifter til medlemsarrangementer i det foregående år, men afslutter året med et 
overskud. Økonomien baserer sig på medlemmernes kontingent, hvilket har været 
150 kr. årligt.  

3. Aktiviteter. 
I 2019 har bestyrelsen i PTI arbejdet med uddannelsestilbud om psykotraumatologi, 
bl.a. afholdt to velbesøgte 1-dages kurser for henholdsvis speciallæger og læger 
under uddannelse i foråret 2019. Formanden har desuden stået for et 2-dages 
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kursus om psykotraumatologi for psykologer godkendt af Dansk Psykologforening. 
Bestyrelsen afholdt et yderst velbesøgt medlemsmøde med oplæg af Sophie Iuel-
Brockdorff om EMDR i september 2019.  Det medførte livlig diskussion blandt de 
næsten 50 deltagere. I forbindelse med årets generalforsamling afholdes foredrag 
om Retslægerådets praksis på PTSD-området v. overlæge Henrik Steen Andersen. 
Formand Cæcilie Buhmann har endvidere sammen med kolleger fra RHP og eks-
terne samarbejdspartnere taget initiativ til og arrangeret afholdelsen af en endags 
konference for traumeforskere på SDU i januar 2020. Endelig stod PTI for et vel-
besøgt symposium om Traumebevidst tilgang i psykiatrien ved DPS’ årsmøde i 
marts 2019.  

4. Bestyrelsen. 
Formand Cæcilie Böck Buhmann 
Sekretær Maja Bruhn Kristiansen 
Kasserer Ole Birkov 
Nadia Lyhne Trærup-Andersen 
Bent Rosenbaum (suppleant) 
Susanne Rosendahl (suppleant) 

Cæcilie Böck Buhmann, formand for PTI 

5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi har til formål at fremme inte-
resse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark. Interessegrup-
pens aktiviteter i 2019 omfattede et symposium ved Dansk Psykiatrisk Selskabs års-
møde, et medlemsmøde på Panum Instituttet og genoptryk af den tyske psykopa-
tologibog Bonn-skalaen til vurdering af basissymptomer (BSABS). BSABS udleveres 
til medlemmer af interessegruppen ved henvendelse. Ikke-medlemmer kan er-
hverve bogen for 100,- kr. ved henvendelse til formanden. 

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

Symposium ved DPS-årsmøde  
Subjektive kognitive forstyrrelser ved ADHD og skizofrenispektrum lidelse 
Foredragsholdere var overlæge Peter Handest, overlæge Jacob Ørnberg. 

Symposiet bestod af en session med teoretiske oplæg og en session med live in-
terview af personer med ADHD og skizofrenispektrum lidelse. Diagnoserne beror 
blandt andet på subjektive psykopatologiske fænomener. Flere af de subjektive 
kognitive forstyrrelser ved to lidelser kan for en umiddelbar betragtning fremtræde 
ens. 

Subjektive kognitive forstyrrelser ved skizofrenispektrum v. Peter Handest 
De subjektive kognitive forstyrrelser kan overordnet bedst forstås ud fra kernefor-
styrrelsen ved skizofrenispektrum tilstande, dvs. som en forstyrrelse af den basale 
selvopfattelse. Det medfører, at også de kognitive grundsymptomer fremstår på 
en kvalitativ særlig og ensartet måde afspejlende det forstyrrede selv. Det forstyr-
rede selv ved skizofreni spektrum lidelser blev gennemgået med illustrative eksem-
pler.  

Kognitive forstyrrelser og emotionel dysregulation ved ADHD v. Jakob Ørnberg. 
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ADHD/ADD er en af de mest udbredte og oversete voksenpsykiatriske diagnoser. 
Diagnosticering og behandling kompliceres af en hyppig og stor grad af comor-
biditet. Opmærksomhedsvanskeligheder er kernesymptomer i ADHD/ADD, men 
den emotionelle dysregulation spiller en central rolle i den samlede symptomato-
logi ikke mindst hos voksne, og indgår i en række diagnostiske ADHD-kriterier i 
forskningsregi. Undersøgelser viser, at den medicinske behandling for ADHD også 
har en betydelig effekt på de emotionelle symptomer.  
Opmærksomhedssymptomer giver differentialdiagnostiske overvejelser i fht. ski-
zofrenispektrum lidelser, mens den emotionelle dysregulation har det ifht. person-
lighedsforstyrrelser og bipolar lidelse. De differentialdiagnostiske grænseflader og 
behandling blev beskrevet. 

Anden session bestod af live simultan interview med tre patienter med henholdsvis 
ADHD, skizofreni og skizotypisk sindslidelse, hvor de kvalitative forskelle mellem de 
for en overfladisk betragtning ens forstyrrelser blev illustreret. 

Medlemsmøde 
Den rette psykiatri? Den retspsykiatriske rapport og dansk psykiatris tilstand 
Foredragsholdere var overlæge Gitte Ahle, pårørende Nasra, læge Sara Linstow 
og overlæge Dorte Sestoft. 

I foråret 2019 blev den retspsykiatriske rapport “Er der en sammenhæng mellem 
behandling/støtte af psykisk syge og kriminalitet?” offentliggjort. Rapporten, som 
gennemgår 218 mentalerklæringer fra 2016 dokumenterer yderst bekymrende for-
hold i psykiatrien og i det sociale system. Psykiatrien er i krise - hvordan kommer 
vi videre herfra og får genetableret en human psykiatri med et højt fagligt niveau?  
Symposiet belyste dansk psykiatris faglige tilstand ud fra en gennemgang af den 
retspsykiatriske rapport; fra de pårørendes synsvinkel; med den yngre læges øjne; 
og et oplæg om, hvordan fagligheden sikres og udvikles. 

Peter Handest, formand, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi.  

5.4 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger 
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psy-
kiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen. 
Der er i 2019 blevet afholdt 1 årligt efterårsmøde og alle medlemmer er blevet 
inviteret til transkulturelle lægefora, som er blevet afholdt 6 gange i løbet af 2019 
på CTP. Efterårsmødet i 2019 blev afholdt på CTP d.11.9. efterfulgt af transkulturelt 
lægeforum. Ved mødet og det efterfølgende lægeforum var der en række oplæg 
som på forskellige måder berører arbejdet indenfor transkulturel psykiatri. Indled-
ningsvis havde vi oplæg omkring diagnostik på CTP ved overlæge Trine Hansen 
og efterfølgende oplæg og diskussion af personlighedsforstyrrelser ved overlæge 
Morten Ekstrøm og Sociale medier ved overlæge Jasmina Ryberg. Disse to sidste 
oplæg hentede inspiration fra Textbook of Cultural Psychiatry. 

Vi vil i 2020 fortsætte med 1 årligt efterårsmøde d.30.9. på CTP samt invitation til 6 
transkulturelle lægefora. Efterårsmødet d.30.9. starter allerede kl. 12 med fælles 
frokost. Medlemmer af ITP modtager desuden mail, når der arrangeres andre mø-
der/workshop på CTP, og hvor indholdet har fokus på transkulturel psykiatri. 
Indhold, tid og sted for møder meddeles via mail og vil også fremgå af vores hjem-
meside: ctp-net.dk.  

Hvis man gerne vil modtage invitationer til aktiviteter via mail og dermed blive 
medlem af ITP bedes man venligst sende en mail til undertegnede (jessica.carls-
son@regionh.dk). Der er ingen kontingent i forbindelse med medlemskab. 
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På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 
Jessica Carlsson Lohmann  

5.5 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
Akut Psykiatrisk Interessegruppes aktiviteter i 2019 omfattede to medlemsmøder 
afholdt på Psykiatrisk Center København. 

Bestyrelsen 
Formand 
Jacob Gerner Lawaetz, Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager 
Bestyrelsesmedlem 
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans 
Anna Katrine Sundgaard, Overlæge, Psykiatrisk Center Glostrup 
Kasserer 
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København 
Suppleant 
Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København 
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup 

Aktiviteter 
Medlemsmøde og Generalforsamling 5. februar 2019 - Anvendelse af tvang ved 
somatisk behandling  
Psykiatrien bliver ofte involveret når patienter modsætter sig somatisk behand-
ling. I januar 2018 trådte en ny lov i kraft; Lov om anvendelse af tvang ved soma-
tisk behandling af varigt inhabile. Hvordan er denne lov udformet, og hvad er 
erfaringerne med anvendelse af sundhedsloven ved somatisk tvangsbehandling?  

Oplæg, med gennemgang af lovgivningen, ved Christian Hjortdal, fuldmægtig, 
cand.jur. og Chefkonsulent Kitt Pedersen fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Efter-
fulgt af oplæg ved overlæge Jens Nørbæk, med fokus på erfaringer fra den klini-
ske hverdag. Mødet blev afsluttet med en spændende faglige diskussion og erfa-
ringsudveksling. 

Medlemsmøde 3. december 2019 - API fyraftensmøde om den Fælles Akutmod-
tagelse (FAM) 
Mennesker med en psykisk lidelse dør i gennemsnit 15-20 år tidligere end psykisk 
raske.  

En væsentlig årsag til overdødeligheden er fysiske sygdomme, og der eksisterer 
derfor et ønske om at styrke samarbejdet mellem somatikken og psykiatrien. 
Dette er blandt andet forsøgt gennem indførelsen af fælles akutmodtagelser 
(FAM). Målet er et mere sammenhængende sundhedstilbud for akut syge patien-
ter, men hvordan fungerer sammenlægningen i praksis? 

Oplæg ved Kenneth Brandt Hansen, Overlæge i Psykiatri, Akutafdelingen (FAM), 
Aarhus Universitetshospital samt Ulf Grue Hørlyk, Ledende Overlæge, Specialist i 
Akut- og Almen medicin, Akutafdelingen, Universitetshospitalet Horsens. Besty-
relsesmedlem i Dansk Selskab for Akutmedicin (DASEM). Mødet blev afsluttet 
med en spændende faglige diskussion og erfaringsudveksling. 

Planlagte aktiviteter for 2020 
Generalforsamling onsdag den 29. januar 2020 kl. 16.30 på Psykiatrisk Center Kø-
benhavn, Bispebjerg Hospital, Opgang 52, 4. sal, konferencerummet. 

Bestyrelsen planlægger et medlemsmøde i efteråret 2020. 

Bliv medlem 
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Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med 
interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab. 
Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr. 
Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på jlawa-
etz@mac.com 
Hvis du er på Facebook, kan du tilmelde dig vores Facebook gruppe 
https://www.facebook.com/akutpsykiatri 

På vegne af Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
Jacob Gerner Lawaetz, Formand 

6. Associerede selskaber 
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2019 afholdt et symposium. 
Forårssymposiet 24.05.2019, ”New treatment paradigms in unipolar disorder, “old 
wine on new bottles”, a possible role for ketamine and psilocybin?” 
Her kom professor Allan Young, King’s College London, Institute of Psychiatry, og 
opridsede de mulige nye behandlinger af svært behandlelig depression med keta-
mine og psilocybin. 
Hvorefter, Dr Patrick Fisher fra Neurobiologisk forskningenhed, Rigshospitalet, be-
skrev sine spændende studier af psilocybins virkning på hjernen . 
Efter kaffepausen havde forskningslektor Claudio Csillag et indlæg, hvor han for-
talte om planlagte studier af esketamin i Danmark. Professor Rasmus Licht afslut-
tede symposiet, hvor han beskrev de planlagte kliniske forsøg vedr. psilocybin ud-
gående fra Aalborg. 
 
Symposiet blev indledt med overrækning af årets DSAL`s pris ”Affekten” til den af 
bestyrelsen vurderet bedste artikel fra Danmark indenfor det affektive område 
2018. 
Prisen gik til læge Ditte Ellersgaard for artiklen.”Psychopathology in 7-year-old chil-
dren with familial high risk of developing schizophrenia spectrum psychosis or bi-
polar disorder - The Danish High Risk and Resilience Study - VIA 7, a population-
based cohort study”. 
Ellersgaard D, Jessica Plessen K, Richardt Jepsen J, Soeborg Spang K, Hemager N, 
Klee Burton B, Jerlang Christiani C, Gregersen M, Søndergaard A, Uddin MJ, 
Poulsen G, Greve A, Gantriis D, Mors O, Nordentoft M, Elgaard Thorup AA. 
World Psychiatry. 2018 Jun;17(2):210-219. doi: 10.1002/wps.20527. PMID: 29856544. 

Lundbeck Pharma og Janssen * støttede venligst forårssymposiet økonomisk. 

Der blev efter symposiet afholdt generalforsamling, hvor bestyrelsen blev genvalgt. 
Den nuværende bestyrelse består af Ulla Knorr, Maj Vinberg, Jens Drachmann 
Bukh, René Ernst Nielsen, Rasmus Licht, Vibe Gedsø Frøkjær og Claudio Csillag Der 
har været bestyrelsesmøde august 2019, hvor bestyrelsen konstituerede sig med 
Maj Vinberg som formand, Ulla Knorr som næstformand, Vibe Frøkjær som sekre-
tær og Claudio Csillag som kasserer. 

Øvrige aktiviteter 
DSAL fejrede for 5. gang i samarbejde med Depressionsforeningen World Bipolar 
Day tæt på Van Goghs fødselsdag d. 29.03.2019 med åbning af en kunstudstilling: 
”BipolART 2019 Kunsten giver mening”. 
Skt. Hans Hospital ved kunstsagkyndige cand.mag. Anne Dorte Suderbo var så 
venlige at udlåne deres lokaler til en kunstudstilling bestående af kunst udført af 

mailto:jlawaetz@mac.com
mailto:jlawaetz@mac.com
mailto:jlawaetz@mac.com
mailto:jlawaetz@mac.com
https://www.facebook.com/akutpsykiatri
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fwww.ncbi.nlm.nih.gov%2Fpubmed%2F29856544&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEqihMqXUukyr_xAQghBeAAkoONwg


 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2019-28 

forskellige kunstnere som har til fælles, at de udover deres kunst, har en bipolar 
lidelse. Maj Vinberg bød velkommen og professor emeritus Tom Bolwig åbnede 
udstillingen sammen med initiativtageren Kim Engelbrechtsen og koordinator for 
projektet Mynte Arnardottir. Til sidst blev der budt velkommen til ferniseringen ved 
Anne Dorthe Suderbo, hvorefter det var muligt at se udstillingen hen over som-
meren. 

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

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

6.2 Selskab for Addiktiv Psykiatri 
Der har i 2019 været afholdt 3 møder:  

I januar holdt lektor Jesper Andreasen fra Københavns Universitet foredrag om 
neurobiologien bag afhængighed og dobbeltdiagnoser. I april 2019 diskuterede vi 
placebo begrebet ved overlæge Peter W. Jepsen, ligesom overlæge Henrik Thie-
sen fra Københavns Kommunens opsøgende sundhedsteam holdt foredrag om 
hjemløse i København med fokus på fysisk og psykisk sygdom samt misbrug. En-
deligt holdt vi et møde i september, hvor lektor, ph.d. David Woldbye fra Køben-
havns Universitet gennemgik neurobiologien ved ADHD. Møderne har været vel-
besøgt. Medice Nordic har været samarbejdspartnere på det første og det sidste 
møde. Selskabet har ca. 100 medlemmer.  

7. Lægevidenskabelige selskaber 
Lægevidenskabelige selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de videnskabelige 
selskaber i Danmark, heriblandt DPS. Selskabets formål er at fremme dansk læge-
videnskab og varetage en samlet repræsentation af medlemsselskabernes hold-
ninger og viden herom overfor offentligheden og herunder de centrale sundheds-
myndigheder. LVS har 125 medlemsselskaber, heraf 38 specialebærende, og mere 
end 25.000 medlemmer.  

LVS fyldte 100 år i 2019 og det blev markeret ved årsmødet i januar, hvor Kjeld 
Schmiegelow, oldebarn af LVS´ grundlægger, holdt festtalen. Emnet for årsmødet 
var lægelig ledelse i lyset af, at det er bekymrende vanskeligt at besætte lægelige 
lederstillinger. En af foredragsholderne var Dr. Amanda Goodall, Cass Business 
School, City University of London, hvis forskning peger på, at succesrige ledere er 
dem, der har en dybdegående forståelse af kerneydelsen i deres organisationer. 
Hendes resultater viste bl.a., at de bedste universiteter ledes af de bedste akade-
mikere, at de bedste engelske fodboldhold og de bedste amerikanske basketball-
hold trænes af tidligere spillere – og at de bedste amerikanske hospitaler ledes af 
læger – også uden at dette gik ud over driftsomkostningerne.  

LVS arbejder fortsat med en række strategiske områder: forskning, uddannelse, 
specialeplanlægning og lægedækning, fagområder, nationale kliniske retningslin-
jer, prioritering og choosing wisely, sundhedsdata og kliniske kvalitetsdatabaser, 
kvalitetsområdet, lægelig ledelse og identitet samt patientinddragelse. LVS vareta-
ger udpegning af medlemmer til en lang række udvalg og arbejdsgrupper, som fx 
Medicinrådet, Rådgivende udvalg for specialeplanlægning og udvalg for nationale 
kliniske retningslinjer. 
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Emnet for det kommende årsmøde, 24. januar 2020, er den digitale revolution 
(Læge: omfavn din algoritme). Key-note-speaker er Stephen H Powis, Medical Di-
rector, NHS, England.  
Læs mere om årsmødet og LVS´ arbejde på www.selskaberne.dk 

DPS har følgende repræsentanter i LVS´ repræsentantskab:  
Jeanett Bauer – medlem af LVS` bestyrelse 
Gitte Ahle 
Bjørn Ebdrup 
Ejner Bundgaard Larsen 
Thomas Kirkegaard 
Julie Nordgaard 
Tove Mathiesen 
Annick Parnas 
Lene Høgh 
Poul Videbech 

8. Nordisk samarbejde 
8.1 Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations 
Formålet med Joint Committee (JC) of the Nordic Psychiatric Associations er at 
fremme og koordinere samarbejdet mellem bestyrelser og medlemmer af de psy-
kiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Komiteens formand er professor Ulrik Malt 
fra Norge. JC står bag tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, hvis redaktører re-
præsenterer nordiske og baltiske forskningsnetværk. Siden 2012 har JC også udgi-
vet The Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette tidsskrift, hvis redaktionskomite 
har medlemmer fra alle nordiske lande, har som formål at være af mere debatska-
bende karakter med temaer af almen relevans for psykiatere i Norden og med 
oplysninger om nordisk psykiatri, mm. Begge tidsskrifter kan tilgås af alle medlem-
mer af DPS via DPSnet.dk Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 
6-års delegat og den til en hver tid siddende formand for det nationale selskab. 
Endvidere deltager EIC for Nordic Journal of Psychiatry, redaktør for The Nordic 
Psychiatrist og WPAs nordiske zonerepræsentant i komiteens møder, der afholdes 
en gang årligt. Komiteen er også ansvarlig for afholdelse af de nordiske psykiater-
kongresser. Finland er vært for den næste i rækken, The 33nd Nordic Congress of 
Psychiatry, der afholdes i Helsinki den16.-19. juni 2021. Komiteen har i maj 2019 
afholdt et møde i Oslo.  

Thomas Middelboe, 6-års delegat 

8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at 
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, og pub-
licerer videnskabelige originalartikler og oversigtsartikler. Tidsskriftet udkommer 
rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren som så 
fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 2018 havde tidsskriftet. Impact 
Factor 2.061 (op fra 1,764 i 2017). Five year Impact Factor 1.736. NJP havde 72,746 
article downloads in 2018. I 2018 udkom NJP med 8 numre og et særnummer. 
Accept Ratio i 2018 var 76 af 212 (39%). NJP har en attraktiv hjemmeside via forlaget 
Taylor & Francis. Der er adgang via DPSNET (Publikationer \ tidsskrifter). Der er 
adgang til alle numre tilbage til 1. årgang i 1946. Artikler kan nås på søgeord på 
emne eller forfatter så man kan finde publikationer og følge historiske faglige dis-
kussioner mellem gamle kolleger i Norden. 

http://www.selskaberne.dk/
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Martin Balslev Jørgensen 

9. Internationalt samarbejde 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation, der er paraplyorganisation for 140 
nationale psykiatriske selskaber repræsenterende 120 lande og mere end 250.000 
psykiatere. 
WPA er opdelt i 18 regionale zoner, hvor Danmark tilhører den nordeuropæiske 
zone omfattende de nordiske og baltiske lande. Jyrki Korkeila fra Finland, der er 
tidligere formand for Nordic Joint Committee, blev i 2017 genvalgt for 3 år som 
repræsentant for denne region.  

I 2019 har WPA afholdt den 19th World Congress i Lissabon 21.-24. august. Den 
20th World Congress, hvor organisationens generalforsamling skal finde sted, vil 
foregå 14.-17. oktober 2020 i Bangkok. Helen Herrman fra Australien er aktuelt den 
2. kvindelige præsident, og vil i 2020 afløses af Afzal Javed fra Pakistan/Storbritan-
nien.  

Tidsskriftet ”World Psychiatry” med tidligere WPA-præsident, Mario Maj, som re-
daktør indtager en betydelig rolle, da tidsskriftet gennem flere år har været det 
førende psykiatriske tidsskrift i verden målt ved impact factor nu på 34.02 og tillige 
nr. 1 i Social Science Citation Index (SSCI) kategori. Det udgives på 10 sprog.  

WPA har udgivet flere bogserier senest serien Integrating Psychiatry and Primary 
Care med bogen An International Perspective on Disasters and Childrens Mental 
Health. 
 
WPA har en uddannelses forpligtelse og har flere områder i fokus. Blandt disse er 
anvendelse af e-teknologi som et middel til at uddanne psykiatere især I Low and 
Middle Income Countries; en øgning af muligheder for face-to-face undervisning 
via rejselegater og fellowships; samt undervisningstilbud til patienter, deres pårø-
rende og andre centrale personer. WPA har udviklet flere undervisningsprogram-
mer f.eks. for at forbedre medicinstuderendes psykiatriske viden samt i samarbejde 
med universitetet i Melbourne et diplomkursus i international psykiatri.  

Informationer om dette samt andre WPA aktiviteter kan fås på deres website 
http://wpanet.org. Og via de sociale medier som Facebook og Twitter. 

WPAs har 70 videnskabelige sektioner, der beskrives som WPAs scientific arm. En 
gennemgang af de 70 sektioner viser, at der aktuelt kun er en enkelt dansker sid-
dende i en sektions ledelse. Som skrevet sidste år er danske psykiatere i en WPA-
sammenhæng tiltagende usynlige, hvilket er beklageligt, da vi kunne bidrage sig-
nifikant til fagets internationale udvikling.  Der er hermed en gentagen opfordring 
til, at yngre kolleger engagerer sig i sektioner inden for deres forskningsfelt.  Kon-
taktpersoner for de enkelte sektioner kan findes på WPAs website, og generelt er 
der stor velvilje til at inkludere interesserede kolleger. 

Marianne Kastrup 

9.2 UEMS 
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2019. Første møde foregik i 
København, det andet møde i Utrecht i Holland.  

Mødet i København blev indledt med en præsentation af den danske videreud-
dannelse med bidrag fra FYP, Bedre Psykiatri og SIND. To specialpsykologer under 
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videreuddannelse kom også med input til diskussionen. Relationerne til andre in-
teressenter blev på den måde omdrejningspunktet for diskussionerne under det 
formelle møde.  

Derudover blev mødet i København Jørgens Nystrups sidste. Jørgen, udpeget af 
DPBO, har været med siden 2008 og været aktiv i både Standing Committee on 
Training og Multidisciplinary  Joint Committee on Sexual Medicine. I begge sam-
menhæng har Jørgen være en betydningsfuld bidragyder og en faglig kapacitet. 

I Utrecht var igen tid for undertegnede at skifte status i organisationen. Der var 
valg til Præsident og Vice Præsident og begge positioner blev besat med britiske 
repræsentanter. Det er ikke en uvæsentlig observation at briterne engagerer sig i 
europæiske sammenhænge, samtidigt med at landet er på vej ud af Europa.  

Den afgående præsident benævnes herefter Past-President og deltager fortsat på 
lige fod i ”officers group”. Da jeg netop er tiltrådt som bestyrelsesformand i Psyki-
atrifonden er skiftet ikke uvelkomment. Det er på tide at nye kræfter tager over. 
Jeg håber også at de danske foreninger, DPBO og DPS, fortsat vil prioritere inter-
nationalt samarbejde. Lægegerning og psykiatri er universelt. Hvis vi vil forbedre 
forholdene i Danmark, så er det internationale perspektiv ikke uvæsentligt. 

Næste projekt i UEMS Sedtion of Psychiatry er fortsat opdateringen af ”European 
Framework for Competencies in Psychiatry” og udviklingen af en fælles europæisk 
eksamen i psykiatri. Standing Committee on Training arbejder på et væsentligt 
projekt om psykoterapeutiske kompetenceniveauer, der meget modsvarer dem, vi 
kender i Danmark. 

I 2020 afholdes forårsmødet i Zagreb, Kroatien og efterårsmødet i Lund, Sverige. 

Torsten B Jacobsen Past-President UEMS Section of Psychiatry 

10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
Formandens beretning til DPS årsmøde 2019  
FYP arbejder for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne- og ungdoms-
psykiatrien, skabe verdens bedste uddannelse til vores specialer og øge rekrutte-
ringen. Speciallægeuddannelser i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri skal 
være blandt de bedste og mest attraktive. Vi har herudover de seneste år haft et 
ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer, fordi vi mener, 
at psykopatologien udgør en af vores kernekompetencer.   

I forbindelse med årsseminaret d. 25. oktober blev der afholdt generalforsamling. 
Aktuelt består bestyrelsen af:   

Jesper Nørgaard Kjær, formand, DPS, Region Midtjylland.   
Ida Maria Overgaard Ingeholm, næstformand, BUP, Region H 
Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region H.   
Sidse Godske Olsen, sekretær, DPS, Region Midtjylland. 
Christian Nautrup Andersen, DPS, Region Syddanmark. 
Erik Døssing, BUP, Region H.  
Johannes Krogh, DPS, Region H.  
Martin Rimvall, BUP, Region H   
Troels Schmidt, DPS, Region H 

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

Vores årsseminar, som blev afholdt i slutningen af oktober, satte igen deltagerre-
kord. Kapaciteten blev udvidet og dette år nåede vi 150 deltagere mod sidste års 
131. Temaet var ‘Tankens kraft’ og vi havde oplæg om bla. tankepåvirkningsople-
velser ved skizofreni, forskning i hypnoterapi, Lacaniansk psykoanalyse, udviklingen 
af bevidstheden og fænomenologi. Vi fortsatte tidligere års mulighed for, at del-
tagerne til nogle af sessionerne kunne vælge mellem at deltage i to forskellige 
foredrag. For første gang havde vi internationale foredragsholdere, som holdt op-
læg om forskning i psykedeliske stoffer.  En stor tak til foredragsholderne: Anne-
Mette Skovgaard, Dan Zahavi, Jens Richardt Møllegaard Jepsen, Rasmus Ugilt, Gry 
Kjaersdam Telleus, Anna Knakkergaard, Julie Nordgaard, James Rucker og David 
Erritzøe. 

Til seminaret havde vi desuden en workshop, der handlede om overgangen, ‘tran-
sitionen’, af patienter fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Tran-
sitionen, der har været underlagt stor opmærksomhed både nationalt og interna-
tionalt, ses som en særlig skrøbelig periode for patienten. Deltagerne arbejdede i 
grupper med, hvordan overgangen kan forbedres. Det har udmøntet sig i et do-
kument omkring transition, der belyser problemstillingen, og som kommer med 
forslag til hvordan overgangen kan forbedres. Herunder med forslag til hvordan 
man styrker psykiaternes kompetencer på dette område. Dokumentet kan findes 
på FYP’s hjemmeside: www.fypnet.dk  

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

Hvert år uddeler FYP en række priser til junior- og seniorlæger i psykiatrien, der 
har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for yngre læger. Årets FYP-
priser gik til afdelingslæge Lasse Mosegaard Schmidt fra Psykiatrisk Center Køben-
havn, overlæge Gabriele Leth fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup 
samt overlæge Lars Møller Nielsen fra Psykiatrisk Afdeling Aabenraa.  

Internationalt har vi endnu engang haft en delegation til årsmødet i European Fe-
deration of Psychiatric Trainees (EFPT). Vores arbejdsgruppe der havde til formål 
at genoptage Danmarks engagement i at modtage læger fra andre lande på psy-
kiatriske afdelinger, er kommet i gang. I sommers modtog Psykiatrisk Center Ama-
ger en yngre psykiater fra Australien. Der er flere i vente. I 2019 byder Psykiatrisk 
Center Amager velkommen til læger fra Rumænien, Kroatien og Portugal, mens 
Psykiatrisk Center Glostrup modtager en læge fra Brasilien. Vi håber, at flere afde-
linger vil åbne op for et sådant samarbejde, da sådanne udvekslinger ikke kun er 
berigende for den tilrejsende læge, men også for afdelingen der får en udefra-
kommendes syn på deres arbejdsgang.  

FYP deltog desuden for anden gang til Folkemødet på Bornholm. 

Det sidste år er der desuden oprettet frivillige grupper under FYP, der arrangerer 
foredrag om psykiatri for yngre læger. Der er indtil videre grupper i Region Ho-
vedstaden og Region Midtjylland, og vi håber dette koncept udvides til andre re-
gioner. Der har været afholdt foredrag om misbrug, psykiatrisk arbejde i krigszoner 
og udviklingslande og depressionens fænomenologi.  
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Jesper Nørgaard Kjær 
Formand, Foreningen af Yngre Psykiatere. 

11. Studenterorganisationer 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
Det forgangne år i PSM Aarhus 
Vi har i 2019 haft en stor fremgang i antallet af deltagere til vores arrangementer - 
dette er vi stolte af, og denne udvikling ønsker vi at fastholde i 2020. Foreningens 
formål er at sprede interessen for det psykiatriske felt til en bred gruppe af medi-
cinstuderende. Vi vil skabe større forståelse for netop denne patientgruppe uagtet 
ens valg af speciale. Til opfyldelse af dette samarbejder vi med Region Midt, Skarpe 
Hjerner - Varme hjerter. Dette positive partnerskab fortsætter ligeledes i 2020.  

I det forgangne år har vi afholdt følgende foredrag: 

Foredrag om psilocybin og andre bevidsthedsudvidende stoffer ved forsknings-
psykolog Dea Siggaard Stenbæk og forskningsårsstuderende Oskar Hougaard Jef-
sen 

• Foredrag ”Den sårbare gravide” om fødselsdepressioner og særlige ind-
satser overfor en denne målgruppe ved psykiater Gitte Hausmann og 
overlæge ved Afdeling for kvindesygdomme og fødsler Kirsten Schiøtt. 

• Foredraget ”Kommunikation i børnehøjde” ved H-læge i pædiatri Thea 
Schouborg Schultz og I-læge i B&U-psykiatri Birgitte Keller. 

• Diverse introduktionsaftenener til foreningen med oplæg af brugere af 
psykiatrien. 

• Undervisning ved IMCC’s Nordisk Præklinik. 

Desuden har vi i efteråret 2019 arrangeret den årlige hyttetur for de psykiatriske 
studenterorganisationer. Endnu en gang var weekenden en stor succes både fag-
ligt og socialt. Vi ser allerede nu til frem til dette års hyttetur. 

I november afholdt vi generalforsamling, og den store tilslutning til foredragene 
kunne også ses i tilslutningen til bestyrelsesarbejdet. Den nye bestyrelse består for-
uden et nyt formandskab af 5 medlemmer, hvoraf 3 er nye. Disse friske kræfter 
skal i spil til foråret, og vi har mange arrangementer i støbeskeen: 

• Foredrag om hypnose. 
• ADHD - i samarbejde med PISA (Pædiatrisk studenterorganisation ved 

Aarhus Universitet). 
• Psykisk sygdom udtrykt gennem kunst. 
• Børn og kønsskifte. 

Foruden deltagelse ved DPS’ årsmøde har vi også haft medlemmer af sted til FYPs 
årsseminar. Vi vil i denne forbindelse gerne takke for invitationerne til begge ar-
rangementer og vi er stolte af at kunne tilbyde vores mest aktive medlemmer en 
smagsprøve på alt hvad psykiatrien har at tilbyde.  

En særlig tak skal lyde til Region Midt og Skarpe Hjerner - Varme hjerter, herunder 
Charlotte Halved Stensig, for økonomisk støtte og godt samarbejde. 

På vegne af bestyrelsen i PSM Aarhus 
Rasmus Lorentzen, formand 

11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
For Psyk-O har det forgangne år har været spændende, lærerigt og båret præg 
af det stærke fællesskab.  
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I løbet af 2019 har vi afholdt følgende begivenheder: 

− Hvad er Elektrochockterapi? Pia Andersen, ECT ansvarlig sygeplejerske. 
− Grænselandet mellem psykiatri og neurologi. Mette S. Nissen, reservelæge, 

hov.udd. i neurologi og Mette L. Nielsen, reservelæge, intro stilling, psykiatri. 
− Stand-up show med Andreas Hoff, psykiater og komiker. 
− Mød Mennesket bag. Viora, tidligere skizofren patient og Adam Felix Kemp, 

medicinstuderende. 

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

− Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde. 
− Hyttetur med vores søsterforeninger i Århus og København. 
− Foreningen af Yngre Psykiateres årsseminar. 

Vi er meget taknemmelige over at kunne deltage i disse arrangementer.  

For at udbrede kendskab til og skabe interesse for Psyk-O, har vi bl.a. haft stor 
fokus på aktivitet på vores facebookside. Dertil har vi fået nyt logo, som har givet 
nyt liv til organisationens fremtræden, og vi har holdt oplæg om Psyk-O for me-
dicinstuderende for at introducere os selv.  

I 2020 ønsker vi at opretholde den store aktivitet i foreningen med et fokus på at 
sprede interesse for psykiatrien, blandt især bachelorstuderende.  

Til slut vil vi bringe en stor tak til Psykiatrien Region Syddanmark, og særlig tak til 
Marika Dalsgaard Aagaard som altid er støttende og en stor hjælp for os.  

På vegne af Psyk-O 
Helena Sandgreen, Formand  

11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
PMS har i løbet af 2019 haft et spændende år med en masse nye og særdeles 
aktive medlemmer og en masse spændende arrangementer på og udenfor studiet. 

Vi har igen i år haft et særligt fokus på synlighed for de studerende, for herved at 
opnå en større tilslutning samt at skabe et rum, hvor interesserede kunne komme 
og dyrke deres interesse for psykiatri. Dette har vi forsøgt at opnå ved at være til 
stede til Panums ”basisgruppebazar”, samt ved at gøre brug af vores Facebook-
gruppe og arrangementer. Her har vi prøvet at sprede formålet med vores gruppe 
mere aktivt. Begge dele er i år lykkedes, og det går fortsat støt fremad med tilslut-
ningen. Vi også været så heldige at få lov til at holde et arrangement med en 
anden studentergruppe, PIPPI (Pædiatrisk Interessegruppe På Panum), hvilket har 
resulteret i et fagligt interessant oplæg såvel som en større deltagelse blandt de 
studerende. 

I år har vi også forsøgt os med et temasemester omhandlende ”Børne- & Ung-
domspsykiatri”, hvilket vi har fået mange positive tilbagemeldinger på fra vores 
medlemmer. Emnerne for årets arrangementer har været: 
”Børne- og ungdomspsykiatri” v. Ann Sofi Enevoldsen. 
”Angst og depression blandt børn og unge” v. Gitte Vittrup. 
”PMS Masterclass - Kommunikation i børne/unge psykiatri” v. Nina Tejs Jørring. 
”PMS og PIPPI præsenterer: Spædbarnspsykiatri hvad går det ud på?” v. Anne L. 
Olsen og Martine I. Boyle. 
”Hvordan er det at være Retspsykiater?” v. Dorte Sestoft. 
”PMS Masterclass – Skizofreni og den diagnostiske proces” v. Peter Handest. 
”Akut psykiatri” - Hans Henrik Ockelmann. 
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Som det fremgår af listen over årets arrangementer, fortsætter vi med at udvikle 
vores nye koncept ”Masterclasses i Psykiatri”, hvor vi inviterer de medicinstude-
rende på Panum til workshops i forskellige psykiatriske emner og problemstillinger. 
Fokusset har været en mere studenteraktiverende tilgang, der skal give de stude-
rende mulighed for at stifte bekendtskab med de redskaber, der benyttes inden 
for de to specialer i psykiatri, inden de når 4. semester kandidat. Dette er blevet til 
et arrangement i hhv. foråret og efteråret med temaet ”Kommunikation i 
børne/unge psykiatri” v. Nina Tejs Jørring og ” Skizofreni og den diagnostiske pro-
ces” v. Peter Handest. Ved begge arrangementer har der været stor interesse fra 
vores medstuderende. 

Vi har i år deltaget i en hyttetur med de andre psykiatrigrupper på hhv. Århus og 
Syddansk Universitet, og ser frem til selv at skulle være værter i 2020. Derudover 
har vi også deltaget i FYPs årsseminar og DPS’s årsmøde og vil gerne benytte 
lejligheden til at sige tusinde tak for, at vi bliver inviteret med. Det betyder meget 
for os, at vi på denne måde kan komme psykiatrien lidt nærmere og ikke mindst 
kan samle inspiration til vores fortsatte arbejde i PMS. En stor tak skal desuden lyde 
til psykiatrien i Region Sjælland og Region Hovedstaden samt FYP, som har støttet 
vores aktiviteter økonomisk. Dette gør det muligt fortsat at afholde vores arrange-
menter uden deltagergebyr fra de studerende, hvilket vi sætter stor pris på. 

Til sidst skal lyde en stor tak til alle vores oplægsholdere gennem 2019, som be-
redvilligt er stillet op. Vi bliver igen og igen overraskede og glade for det engage-
ment PMS altid møder, når vi henvender os til de forskellige oplægsholdere og 
foreninger, og vi glæder os meget til at lave endnu flere arrangementer i det kom-
mende år! 

På vejene af bestyrelsen i PMS 
Ditte H. Rotvig 

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

Formål 
DPBO' s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske, organisa-
toriske og kollegiale interesser. Vi mener, at det er vigtigt at sikre og vedligeholde 
samarbejde og koordination mellem Lægeforeningen, de videnskabelige selskaber 
samt hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis.  
FAS og FAPS er vores forhandlere i relation til Danske Regioner.  
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktise-
rende speciallæger sammenmed FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede med-
lemmerne i speciallægepraksis vedrørende overholdelse af overenskomsten, mo-
dernisering, kvalitetsudvikling (e-Kvis) og brug af kliniske vejledninger. DPBO mod-
tager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at DPBO inddra-
ges i godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaftaler og §64 af-
taler.  

Medlemmer 
DPBO har 759 medlemmer, 434 er erhvervsaktive, 323 er ikke erhvervsaktive, 2 
opholder sig i udlandet. Medlemsfordeling og antal er stort set stabil. 

Kontingent 
600 kroner for erhvervsaktive, 100 kroner for ikke erhvervsaktive.  
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2019 har vi arbejdet med og forholdt os til følgende:  
Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri  
Vi er i gang med 5. år efter moderniseringen af overenskomsten for praktiserende 
psykiatere. DPBO´s primære fokus har været vores fortsatte bekymringer over de 
begrænsede muligheder for at behandle ”kronikerpatienter” = ”patienter med 
langvarigt behandlingsbehov”. DPBO arbejder fortsat med at få Regio-
nerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er patienter/mennesker, der ikke er raske 
efter 10/20 samtaler, men som ved med en professionel, personlig psykiatrisk kon-
takt er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau og livskvalitet. Vi ser med 
bekymring på at det er de samme patienter, som også afsluttes af den ambulante 
hospitalspsykiatri og OP-teams. 
Vi ser fortsat flere end 10 pct. ny henviste i forhold til udgangspunktet.  

Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/ næstformand Dorte Vest-
ager 
Det har været et travlt år. Alligevel har vi ikke i privat praksis kunnet opfylde aftalen 
med Regionerne om en 10 pct. stigning i antallet af førstegangskonsultationer. Det 
var resultatet i 2017. Imidlertid fik vi endnu et år til at øge antallet af førstegangs-
samtaler i praksis med 10 pct., og det har vi sat alt ind på at gøre, og for nuvæ-
rende, den 1/11 2018 ser det ud til, at vi kommer i mål med projektet.  
I europæisk sammenhæng er der en meget fin konference i Wien den 28. og 29. 
juni 2019, som ESCAP arrangerer.  
I DPBO hvor hele specialet gerne skal være repræsenteret ved både speciallæger 
i privat praksis og hospitalsansatte, så man har det samlede speciale som udgangs-
punkt, har det knebet med at få sidstnævnte med, hvilket organisationsarbejdet jo 
så bærer præg af.  

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

E-Kvis og akkreditering  
I løbet første ½ år af 2020 er det planen, at samtlige speciallægepraksis skal gen-
nem 2. omgang akkreditering. 

Nyt kan læses på www.ekvis.dk. 

DPBO har været repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg  
• FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speciallæ-

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

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

Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere  
DPBO er enig med FYP i, at det vil være ønskeligt, at i det mindste en del af ud-
dannelseslægerne, som led i deres H-uddannelse, kunne ansættes i 

http://www.ekvis.dk./
http://www.uems.eu./
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speciallægepraksis, hvilket der mulighed for i en del andre specialer f.eks. øjen- og 
hudsygdomme.  
Det anbefales også, at H-læger, l-læger og medicinstuderende benytter sig af mu-
lighed for fokuseret ophold i speciallægepraksis.  

UEMS: European Union of Medical Specialists  
Overlæge Jørgen E. Nystrup, der har været vores repræsentant i mange år, er gået 
på pension. Vores nye repræsentant Simon Ploug Gartner har trukket sig fra po-
sten. Bestyrelsen overvejer hvordan DPBO skal være repræsenteret fremover i 
dette forum. 

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

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

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

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

Rejselegat 
Legat til rejse og ophold i forbindelse med kongres og er tiltænkt ikke speciallæger 
i specialerne psykiatri og børne/ungdomspsykiatri 
Det lykkedes at uddele et legat på 20.00kr til Pernille Darling Rasmussen 
Igen i år vil der være 2 legater på henholdsvis 20.000 og 10.000 kr. til uddeling. 
Legat modtagere er ikke ved denne beretnings skrivning fundet endnu. 

Generalforsamling  
DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 27. april 2019. Be-
styrelsen var på valg.  

Følgende udtrådte: 
Praktiserende speciallæge Armando Baez Ramos. 
Praktiserende speciallæge Benny Frank Hansen.  

Følgende blev valgt 

For psykiatri:  
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand) – genvalg. 
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand) – genvalg. 
Praktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer) – genvalg. 
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede – genvalg. 
Overlæge Jannik Bjerrum – genvalg. 
Praktiserende speciallæge Anne Philipsen – nyvalg. 
Praktiserende speciallæge Kirsten Ilkjær – suppleant. 

For børne- og ungdomspsykiatri:  

http://www.l%C3%A6ger.dk/
http://www.l%C3%A6ger.dk/


 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2019-38 

Praktiserende speciallæge Dorte Vestager (næstformand) – genvalg. 
Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen – genvalg. 

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

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 25. april 2020 på Hotel Hesselet i 
Nyborg. Indkaldelsen udsendes pr. e-mail og annonceres på hjemmesiden 
dpbo.dk 

13. Love for Dansk Psykiatrisk Selskab 
§ 1 Navn 
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS). 
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS). 

§ 2 Formål 
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets op-
gave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse 
af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk be-
handlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri. 

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

Stk. 2 
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. 

Stk. 3 
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer 
fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stem-
mer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlin-
ger. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Stk. 4 
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets 
bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september. 

Stk. 5 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets 
love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem pro-
testerer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkom-
mende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, 
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen. 

§ 4 Kontingent 
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det 
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. 
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af med-
lemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 
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§ 5 Bestyrelse 
Stk. 1 
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand. 

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

Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammen-
hængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes 
ikke heri. 

Stk. 4 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller praktiserende spe-
ciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den 
enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden 
af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier. 

§ 6  
Stk. 1 
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand 
samt sekretær og kasserer. 

Stk. 2 
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden 
som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald 
hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt besty-
relsesmedlem indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behø-
rigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde. 

Stk. 4 
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående 
skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse. 

§ 7 Generalforsamling 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål. 
 
Stk. 2 
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. 
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære 
generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig sel-
skabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for general-
forsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder for-
mand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på 
generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan 
fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den 
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ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter 
for generalforsamlingen. 
 
Stk. 3 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 
uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde 
den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til be-
styrelsen, herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordi-
nære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrel-
sesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med 
mindst 3 og højest 8 ugers varsel. 
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre mu-
ligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlin-
gerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning v/formanden. 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant. 
6) Valg af revisor og kollegial revisor. 
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
8) Eventuelt. 
 
Stk. 5 
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget 
på dagsordenen. 
 
Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre 
andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis 
det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
Listeopstilling kan ikke finde sted. 
 
Stk. 7 
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af diri-
genten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første med-
lemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet. 
 
Stk. 8. 
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden og 
denne vedtages af 2/2 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer afgår 
den samlede bestyrelse i løbet af 3 mdr. fra generalforsamlingen at regne.  
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 må-
neder efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse. 
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§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere 
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af 
selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er 
medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fæl-
lesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykia-
trisk Selskab i Danmark. 
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på 
Fraktionen af Yngre Psykiateres generalforsamling. 
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette 
skriftligt til selskabets bestyrelse. 
 
§ 9 Interessegrupper 
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i 
faglige interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab - eventuelt tillige under 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark - og derved bidrage til at give 
bredde til selskabets aktiviteter. 
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne. 
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet. 
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper. 
 
§ 9 B 
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret 
selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at sel-
skabet lever op til relevante faglige standarder. 
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende for-
slag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse 
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede sel-
skaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS 
vegne. 
 
§ 10 Udvalg 
Stk. 1 
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes 
ad hoc. 
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for 
genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. 
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for 
udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlem-
mer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle ud-
valg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræ-
senteret i selskabets udvalg. 
 
Stk. 2 
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejse-
udgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter. 
 
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS 
Stk. 1 
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Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til 
varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre of-
fentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale or-
ganisationer og selskaber m.m. 
 
Stk. 2 
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende 
regler: 
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater. 
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psyki-
atri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor – 
kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 
 
§ 12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt 
kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sam-
menhængende funktionstid på 6 år. 
 
§ 13 Tegning og hæftelse 
Stk. 1 
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Stk. 2 
Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
 
§ 14 Urafstemninger 
10 % af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på 
en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal 
sendes til urafstemning. 
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse 
blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv 
orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel 
majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget. 
 
§ 15 Lovændringer 
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at 
mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalfor-
samlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forsla-
get, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovæn-
dringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på 
den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget. 
 
§ 16 Opløsning 
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Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, 
at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalfor-
samlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for for-
slaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor en-
delig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer 
på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedevæ-
rende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af sel-
skabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning 
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal til-
falde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk 
forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 
 
Cirkulære med relation til ovenstående love 
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at for-
manden som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet i bestyrelsen. 
Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsemner, men 
blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mellem bestyrel-
sespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling, over-
læge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betyd-
ning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement 
ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte 
kriterier. 
 
3. 
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved 
generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
4. 
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør 
det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske repræ-
sentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afde-
linger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede 
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdoms-
psykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psyko-
terapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg. 
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