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Psyche – iatros. Det siger sig selv, at psykiatri er et lægeligt anliggende, og det bør selvfølgelig være 
psykiaterne, som fastsætter normen for, hvordan patienterne skal behandles. Desværre er vi ude i en 
vildfarelse, hvor andre end psykiaterne mener, at de ved bedst. Det er meget svært at komme til orde, når 
den politiske dagsorden er forskellig fra det, vi ser som det optimale. 
 
DPS er dog heldigvis ved at få vendt skuden blandt andet ved hjælp af ”PsykiatriAlliancen”. Det arbejde vil 
jeg meget gerne deltage i og være med til at støtte. 
 
Det er vigtigt for at bedre patienternes vilkår, at vi samarbejder med andre, men det er i den forbindelse 
meget vigtigt, at vi holder fast ved det helt fundamentale i udredningen og behandlingen af patienterne og 
ikke giver køb på vores faglighed. Vi er under pres økonomisk, og vores hverdag styres stramt 
administrativt.  På den baggrund kan det være vanskeligt ikke at gå på kompromis med fagligheden. Vi skal 
kunne være stolte af det arbejde, vi udfører hver dag. Derfor er det af yderste vigtighed, at vi har et stærkt 
fagligt selskab, som kan holde skruen i vandet og sige fra på de rigtige tidspunkter, så vores speciale 
overlever og styrkes til gavn for patienterne. 
 
Mit fokus som medlem af bestyrelsen i DPS vil være at medvirke til at styrke fagligheden ved uddannelse og 
forskning, men også at sikre, at patienterne får en anstændig behandling, som vi fagligt kan forsvare. Det er 
frustrerende at vide, hvor meget vi er i stand til at hjælpe patienterne, når de politisk udstukne rammer 
ikke tillader det. 
 
Til dagligt er jeg overlæge på en specialiseret retspsykiatrisk afdeling, og tidligere har jeg hovedsageligt 
beskæftiget mig med akut psykiatri. Ud over det er jeg Formand for Overlægerådet i RHP og pt. også for 
efteruddannelsesudvalget under DPS. Uddannelse interesserer mig meget, og jeg har derfor været 
uddannelsesansvarlig overlæge, hvilket jeg dog ophører med nu. Det giver mig mulighed for at lægge noget 
arbejdskraft i DPS. 
 


