DPS' Årsmøde 2017
– hudflettet i Kolding
Af overlæge Ulla Almegaard, medlem af DPS' bestyrelse
DPS' Årsmøde bød som altid på et afvekslende og indbydende program for de knapt 250 deltagere, som
havde fundet vej over til Hotel Comwell i Kolding.
Soldatermyter
Årsmødet blev åbnet med et yderst ”veldrejet” foredrag af en veloplagt Sir Simon Wessely fra Kings
College i London – der udfordrede og gennemhullede en lang række myter om PTSD og soldater, krydret
med anekdoter fra sine besøg på de britiske baser i Afghanistan og Irak. Hans beskrivelse af kulturmødet
mellem psykiateren og generalen var ganske enkelt uforglemmelig!
Dermed var selve mødet i fuld gang.
Som altid skortede det ikke på spændende symposier – så mange og så forskellige, at det var svært at
vælge. Torsdag satte Mette Brandt-Christensen fokus på et højaktuelt emne: "Vold og drab på bosteder".
Julie Nordgaards symposium havde titlen "Psykiatrisk diagnostik – i går, i dag og i morgen". Jimmi
Nielsen satte spot på "Mortalitet og antipsykotika", og Christina Blanner Kristiansen på
"Talentrekruttering".
Fredag kunne man høre Maria Nielsson fortælle om "Psykopatologi hos voksne med Aspergers og
skizotypi". Ole Köhler-Forsberg så nærmere på "Skizofreni", og Per Vestergaard og Raben Rosenberg
fortalte om "Psykiatriens rødder" og høstede ris og ros af hhv. Ida Hagemann og Knud Kristensen.
Årsmødets fulde program kan ses her.
DPS' æresmedlem Povl Munk-Jørgensen havde givet sit foredrag den tankevækkende titel ”Hundene Gør
– men Karavanen Drager Videre”, med undertitlen: ”Har dansk psykiatri en fremtid ?” Povl svingede bl.a.
pisken over ledelserne i psykiatrien og takkede rugbrødspsykiaterne for deres vedholdenhed trods den
tsunami af New Public Management, som de løbende udsættes for.
En rød tråd på kryds og tværs af årsmødet var den vigtige diskussion om psykiaterens kerneopgave:
diagnosticeringen. Til at perspektivere og udfordre havde vi inviteret foredragsholdere fra vores
søsterspeciale, børne- og ungdomspsykiatrien, til lørdagens "hot topic". Det blev to spændende timer.
Make Psychiatry Great Again
Fredag eftermiddag var det tid til Generalforsamlingen. To af de nye medlemmer, som denne gang blev
valgt ind i bestyrelsen, mødte frem 'godt klædt på' – både i overført og i bogstavelig forstand: Gitte Ahle
kom iført en kasket med påskriften "Make Psychiatry Great Again", mens Rasmus Handest bar en spids
papirhat med ordene: "Yes We Can!" Læs mere længere nede.
Prisregn
Fredag aften blev der traditionen tro overrakt priser: Først blev vinderne af Posterkonkurrencen kåret:
Mikkel Højlund fik 1. præmien, Jesper Nørgaard Kjær 2. præmien og Maj Vinberg 3. præmien – og
dermed hhv. 10.000 kr., 7.500 kr. og 5.000 kr.
Så kom vinderne af Pontoppidan-konkurrencen: Niels Okkels fik 1. præmien, Christian Legind fik 2.
præmien og Sonja Orlovska 3. præmien (10.000 kr. , 7.500 kr. og 5.000 kr.). Til sidst fik klinikchef René
Sjælland fra Psykiatrisk Center Amager overrakt den nystiftede FYP-pris.
Et af de vigtige initiativer i 2016 var PsykiatriAlliancen, et netværk af 30 organisationer, der arbejder i og
omkring psykiatrien. DPS, Psykiatrifonden og SIND var dem, som oprindelig tog initiativet til alliancen.
Det føltes derfor naturligt, at vi havde valgt at bede SINDs formand Knud Kristensen holde årets festtale.
Een stemme
Knud gik på talerstolen for – som han sagde – at ”hudflette psykiaterne”. Han causerede over den til
(alle) tider pressede psykiatri og psykiaterrollen og fik bl.a. sagt at: ”uanset hvad, så er det noget skidt”.

Knud sluttede sin festtale med at konkludere, at vi – pårørendeorganisationerne og psykiaterne – har en
fælles opgave. Derfor bør vi stå sammen og vise, at vi både vil og kan tale med én stemme!

