Motivering for æresmedlemsskab af DPS for speciallæge i psykiatri, lic.med. Marianne Kastrup
Marianne Kastrup er en markant psykiater på mange måder, og hendes faglige profil har stor bredde. Hun
har været klinisk aktiv med særlig fokus på transkulturel psykiatri og behandling af torturofre, hun har
været ledende overlæge, har en omfattende forskningsaktivitet, har undervist og eksamineret og har
engageret sig organisatorisk på utallige måder, blandt andet i Dansk Psykiatrisk Selskabs bestyrelse. Men
først og fremmest har Marianne Kastrup gennem mange år – som noget helt særligt efter danske forhold været en internationalt orienteret dansk psykiater. Hendes mangeårige deltagelse i internationalt
organisatoriske arbejde har haft stor betydning for dansk psykiatri.
Marianne Kastrup blev kandidat fra Århus Universitet i 1973, speciallæge i psykiatri i 1985 og overlæge i
1987. I 1975 skrev hun guldmedaljeopgave i psykiatri ved Odense Universitet om forekomsten af psykiske
lidelser hos børn i førskolealderen. I 1983 forsvarede hun sin licentiatafhandling med titlen: Behov for og
brug af psykiatrisk/psykologisk bistand i barnealderen. En epidemiologisk analyse af fødselsårgang 1968.
Licentiatafhandling. Københavns Universitet, 1983.
Marianne Kastrup har i hele sin karriere været aktiv forsker og formidler. Hun er forfatter og medforfatter
til over 130 videnskabelige publikationer, 24 bøger og mere end 90 bogkapitler og hun har holdt over 350
foredrag over hele verden. Hun har fra 1992-1998 været lektor ved Københavns Universitet og har fra hhv
1986 og 2001 været censor ved Århus, SDU og Københavns Universitet.
Marianne Kastrup har altid været optaget af menneskerettigheder, kvinders rettigheder og transkulturel
psykiatri. Hun var fra 1997-2001 lægelig leder af rehabiliteringscenter for torturofre og fra 2001-2014
overlæge på Center for transkulturel psykiatri.
Marianne Kastrup er kendt verden over for sit organisatoriske arbejde indenfor psykiatri. Hun har siden
1980-erne været særdeles aktiv i internationale psykiatriske organisationer såvel nordiske som europæiske
og globale. Hun har således haft talrige positioner i Nordic Joint Committee, European Psychiatric
Association (EPA), World Psychiatric Association (WPA), Mental Health Europe og World Association for
Social Psychiatry (WASP) og har fra 1987 til 2009 været medlem del af det rådgivende ekspertpanel i WHO.
Marianne Kastrup var bl.a. medlem Executive Committee WPA 1996-2002 og efterfølgende Zonal
Representative til 2008 og været chair for Standing Committee to Review the Abuse of Psychiatry. Hun har
siddet i en række af deres Sections og sidder stadig som medlem af WPA Finance Committee. I EPA var hun
en årrække Secretary General og bestyrelsesmedlem og aktuelt med i Task Force on need of Asylum
Seekers and Migrants. MK var 2009-2015 medlem af Norsk Forskningsråd for Psykisk Helse.
Marianne Kastrup har i mange år været aktiv i Dansk Psykiatrisk Selskabs regi. Hun var tidligere formand for
forskningsudvalget og sad i bestyrelsen fra 2005 til 2011. Efterfølgende fortsat siddet i DPS
årsmødeudvalget, i DPS’ Etikudvalg og været medarrangør af NCP 2015.
Marianne Kastrup opsagde sin stilling som overlæge i Region Hovedstadens Psykiatri 2014, men har fortsat
sit faglige virke indenfor en lang række områder. Hun er således fortsat censor ved Århus og Københavns
universitet.

Marianne Kastrup har således på forbilledlig vis forenet sit kliniske arbejde, sine forskningsaktiviteter og
internationale organisatoriske arbejde til gavn for psykiatrien, og Dansk Psykiatrisk Selskab er glade for, at
Marianne Kastrup har accepteret at blive indstillet til selskabets æresmedlemsskab.
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