
Protokollat for ordinær generalforsamling fredag den 12.3..2010 på LO-skolen, Helsingør.

1. Valg af dirigent.
Formanden bød velkommen og foreslog Peter Kramp, der blev valgt med akklamation. 
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Dagsordenen blev godkendt.

2. Formandens beretning. 
Formanden fremdrog det vigtigste fra den skriftlige beretning. 
Det specialespecifikke forskningskursus er gennemført med stor succes. 
Summer school primært for Sjælland og Fyn har været gennemført i august med godt resultat. I 
Nordic Journal of Psychiatry er der publiceret en opgørelse over kurset.. 
Specialeplanlægningen er i høring, og vil ligge endelig fast i april. 
Der har været hyppig kontakt til pressen. Der var ikke været møde med §71 udvalget i år, men 
det forventes et snarligt møde.
10-punktsprogrammet er blevet til et 3-punktsprogram, der er færdigt og uddelt på årsmødet. 
Der skal nedsættes et etisk udvalg. 
Hjemmesiden er ved at blive forbedret væsentligt, og det er meningen, at der skal være mere 
fagligt stof på hjemmesiden. 
Henrik Lublin blev takket for sin indsats som formand for forskningsudvalget. Udvalget har fået 
ny formand, Raben Rosenberg. 
Torben Arngrim blev takket for sin indsats som formand for efteruddannelsesudvalget, hvor 
Mette Brandt-Christensen har overtaget som formand. 
Den kommende bestyrelse vil sammensætte en gruppe, der skal revidere hvidbogen. 
Der er ved at blive udarbejdet en vejledning sammen med kardiologisk selskab vedr. 
kardiologiske bivirkninger af antipsykotika. 

Debat af formandens beretning. Der blev spurgt om, hvordan vil 10-punkts programmet blive 
brugt. Marianne Kastrup orienterede om arbejdet i udvalget og herunder, at udkastet er blevet 
drøftet med patient- og pårørendeforeninger, og at det har været drøftet i et møde med danske 
regioner. Der er planer om en kronik.  Programmet er også sendt ud til psykiatridirektørerne 
som inspiration til deres oplæg i morgen. 
Der blev spurgt til hvorledes etikudvalgets arbejde koordineres med lægeforeningens 
etikudvalg. Anders Fink-Jensen og Marianne Kastrup har deltaget i en arbejdsgruppe i 
Lægeforeningen om lægefaglige synspunkter vedr. psykiatri. 
Marianne Kastrup orienterede om, at etikudvalget kommissorium er på hjemmesiden, og at der 
var opslag om pladserne i udvalget. 
Et medlem fortalte, at han har kontakt med en journalist fra DR, der gerne ville lave en 
udsendelse om psykiatriske patienter. Han spurgte, om det var noget, der var interesse for. Der 
var ønske om, at der kom et samarbejde med pressen ”om de gode historier”. Det blev forslået, 
at det skete i samarbejde med regionerne og lægeforeningen. Der forventes bevilget penge fra 
Trygfonden, hvor der bl.a. bliver lavet TV spots vedr. psykiatri. 
En fremhævede, at psykiatrien kun blev nævnt sporadisk i forbindelse med 
sygehusplanlægningen, og at det var vigtigt at psykiatrien er med i den øvrige 
sundhedsplanlægning.  Det blev fremhævet, at der også i psykiatridirektørkredsen nu er helt 
enighed om, at psykiatri og somatik hører sammen, når der skal bygges nyt sygehusbyggeri. Der 
blev efterspurgt hvad succeskriteriet er for psykiatriens afstigmatisering. Anders Fink-Jensen 
mente, at afstigmatiseringen skal omhandle de enkelte sygdomme. Det blev fremhævet, at 



almenpsykiatrien skal have mulighed for en god behandlingskvalitet, der ikke kun skal være for 
det højt specialiserede. Det blev fra en side fremhævet, at det handler om kvalitet, og der blev 
spurgt om, på hvilket niveau instrukser skal laves. Anders Fink-Jensen mente, at instrukser skal 
være på nationalt niveau. Det blev fremhævet, at det var bedre med vejledninger, da instrukser 
er mere bindende. 
Formandens beretning blev godkendt.

Pkt. 2. Beretning fra FYP.
Katinka Moltke fremlagde FYPs mundtlige beretning. FYPs seminar havde fokus på 
udbrændthed hos yngre psykiatere og psykoterapiens rolle i psykiatrien.
FYP har haft repræsentanter i diverse udvalg. Ledelsesgruppen har et ønske om at gøre FYP 
mere synlig, bl.a. skal Nyt fra FYP være en del af nyhedsbrevene fra DPS, og folderen er blevet 
revideret. FYP vil for første gang have et sponsoreret seminar i 2010 med henblik på, at så 
mange som muligt vil have økonomisk mulighed for at deltage.  

Pkt. 3. Fremlæggelse af årsregnskab.
Bodil Andersen fremlagde regnskabet. Hun foreslog, at f.eks. 5-10 % af overskuddet gik til 
forskningsfonden. Hun spurgte også om årsmødet skal støttes af selskabet økonomisk. Nogle 
mente, at udgifterne kunne reduceres f.eks. ved mere ydmyge omgivelser. Det blev fremhævet, 
det var væsentligt, at årsmødet blev bevaret som et 2-3 dages møde, og at man bagefter drøfter 
økonomien. Det blev foreslået, at medlemmerne så må betale lidt mere for at deltage i 
årsmøderne. Årsmøderne skal fortsat udvikles. Hvis prisen skal sættes op, bør det primært været 
for overlægerne. Det blev konkluderet, at årsmøderne skal fortsætte med det nuværende 
indhold, og at bestyrelsen sørger for at rammerne, pris og finansiering drøftes ved kommende 
generalforsamlinger. 
Regnskabet for 100 års jubilæet er afsluttet og kontoen nedlagt. 
Regnskaberne blev godkendt. 

Pkt. 4. Indkomne forslag. 
Der var ikke fremsendt forslag.

Pkt. 5. Valg til bestyrelse. 
Anders Fink-Jensen genopstillede til formandsposten og blev valgt med akklamation uden 
modkandidater.
Følgende stillede op til bestyrelsen: Sonja Rasmussen, Thomas Middelbo, Pia Glyngdal og 
Søren Dinesen Østergaard. Sonja Rasmussen blev valgt med 69 stemmer, Pia Glyngdal med 65 
stemmer og Thomas Middelbo med 62. Stemmer. Søren Østergaard blev suppleant med 60 
stemmer.
Formanden takkede de afgående bestyrelsesmedlemmer: Lisbeth Uhrskov, Torsten B. Jacobsen 
og Annette Lolk. 

Pkt. 6. Steffen Høy-Pedersen blev genvalgt som kollegial revisor. 

Pkt. 7. Fastsættelse af kontingent for indeværende år.
Bodil Andersen fremlagde forslag til budget. På bestyrelsens vegne foreslog Bodil Andersen: 
Kontingent på 600 kr. til yngre læger og pensionister og 1000 kr. til overlæger og praktiserende 
speciallæger. Derudover opkræves der 100 kr. til Dansk Medicinsk Selskab. FYP har bedt om, 



at der opkræves 300 kr. yngre læge som kontingent til FYP. Forslaget til kontingenter blev 
vedtaget.

Pkt. 8. Eventuelt. 
Merete Nordentoft orienterede om, at i psykiatrien har man arrangeret et forskeruddannelses-
program, og der er givet penge til et årsmøde for ph.d. studerende. Merete Nordentoft foreslog, 
at dette møde skulle ligge i forbindelse med selskabets årsmøde. 
Et medlem orienterede om, at der skal udarbejdes pakkeforløb, og at der kan være forskel på 
pakkeforløb i somatikken og i psykiatrien. I de skitser til pakkeforløb, som foreligger, er første 
undersøgelse en del af behandlingen. Medlemmet orienterede om de beskrivelser, som er ved at 
blive udarbejdet og opfordrede til, at medlemmerne bidrog til udarbejdelsen af disse 
pakkeforløb. 
Et medlem mente, at det var uheldigt, at Lægeforeningen udtalte sig for den ændrede ændring af 
psykiatriloven vedr. ambulant tvang, og DPS udtalte sig imod. Anders Fink-Jensen orienterede 
om, at der kom et indlæg i Ugeskrift for Læger. Lægeforeningen havde ikke kontaktet selskabet 
før de udtalte sig. Et medlem orienterede om, at hun ikke delte bestyrelsens holdning til tvungen 
ambulant opfølgning.
Et medlem satte spørgsmålstegn ved, om de nye antipsykotika er bedre end de gamle og bad 
bestyrelsen om at være opmærksom på det. Et medlem orienterede om, at der selvfølgelig blev 
fulgt op på nye undersøgelser, og at der skal være nuancering i anbefalingerne. Et medlem 
mente, at de nye antipsykotika havde bedret forholdene for de svært syge patienter på lukkede 
afsnit.
Anders Fink-Jensen spurgte forsamlingen, om man skulle ændre interessegrupper til sektioner 
eller lignende, da der tydeligt er interesse for at afgrænse sig. Et medlem mente, at det var 
vigtigt, at man ikke lavede selskaber uden for selskabet, da det ville skabe signalforvirring og 
advokerede for, at interessegrupperne ikke udtalte sig selvstændigt. Der var bred opbakning til 
at bibeholde interessegrupper.
Formanden takkede Peter Kramp for hans ledelse af generalforsamlingen.
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