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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 sluttet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste
myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På
generalforsamlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen
kan nedsætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets
særlige arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mulighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Selskabets love giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i
faglige grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan
være associeret 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. 1. januar 2016
Ordinære medlemmer:

957

Æresmedlemmer:

5

Korresponderende medlemmer:

17

Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer:

164

Udlandsarbejdende medlemmer:

7

I alt:
Antal medlemmer

1150
Mænd

Kvinder

I alt

YL

105

228

333

FAS

335

326

661

PLO

2

0

2

Medlemmer afgået ved døden i år 2015:
Peter Lassenius Kramp
Jens Thyge D. Jensen
Æret være deres minde
1.3 Medlemsmøder
Medlemsmøde nr. 623, generalforsamling 2015 blev afholdt den 20. marts i Domus Medica. Protokollat af generalforsamlingen er indsat efter formandens beretning.
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DPS var vært for den 31. nordiske psykiaterkongres i 2015. Kongressen blev afholdt i Tivoli Congress Centre, København, i dagene 20.-23. september 2015, i
samarbejde med Nordic Joint Committee.
Kongressen erstattede årsmødet i 2015. Der er en særskilt beretning om kongressen i årsberetningen.
1.4 Bestyrelsen pr. 1. januar 2016
Bestyrelsen pr. 1. januar 2016
Torsten Bjørn Jacobsen, formand, valgt 2015
Lykke Pedersen, næstformand, valgt 2013
Poul-Erik Carlsen, kasserer, valgt 2011
René Sjælland, sekretær, valgt 2013
Hans Henrik Ockelmann, valgt 2015
Camilla Gøtzsche, valgt 2013
Ulla Almegaard, valgt 2014
Knut Løkke, valgt 2014
Annick Parnas, suppleant, valgt 2014
1.5 Bestyrelsens arbejde 2015
1.5.1 Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen har i 2014 holdt bestyrelsesmøder 26/1, 20/3, 27/4, 1/6, 29/6, 2324/8 (internat) 28/9, 26/10 (med deltagelse af fagets professorer) og 30/11 (med
deltagelse af patient- og pårørendeforeninger).
1.5.2 Regeringens psykiatrihandlingsplan og regionernes besparelser
Psykiatrihandlingsplanen, ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med
psykiske lidelser - En langsigtet plan” fra 2014, har nu virket i et år. Den gav et
større økonomisk løft til psykiatrien i Danmark, tilvejebragt først og fremmest ved
satspuljemidler, men også ved øgede bevillinger på finansloven.
Midlerne er øremærket særlige områder og gives til initiativer indenfor disse områder: Forebyggelse og tidlig indsats, en ligeværdig behandling, mindre tvang og
magtanvendelse, bedre rehabilitering og sammenhæng, viden, forskning og faglige kompetencer, bedre styring og opfølgning. I forlængelse af handlingsplanen
er der udarbejdet en forskningsstrategi med sin egen pulje.
Aldrig så snart var de første 300 mio. kr. blevet udmøntet, før regionerne meldte
ind, at der skulle spares for at finansiere den dyre sygehusmedicin. Som noget
nyt skulle psykiatrien medfinansiere somatikkens forbrug. Psykiatrien anvender ikke dyr sygehusmedicin og kan derfor heller ikke drage fordel af den virkning,
som den dyre sygehusmedicin måtte have. Når der gives en ny og effektiv behandling, må andre behandlinger formodes at blive overflødige.
De udmeldte besparelser veksler fra region til region. Der er i skrivende stund ikke et samlet overblik over besparelsernes størrelse. Psykiatriordfører fra Socialdemokratiet, Yildiz Akdogan, har i et spørgsmål om besparelsernes størrelse til
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sundheds- og ældreministeren, Sophie Løhde, fået det svar, at det vil der først
være overblik over efter november 2015. Det betones i svaret, at det er regionernes ansvar.
Dansk Psykiatrisk Selskab vil følge dette spørgsmål med opmærksomhed.
1.5.3 Lægeforeningens psykiatrigruppe
Lægeforeningens psykiatrigruppe er en fortsættelse af ”ad hoc-gruppe om psykiatri”, der blev nedsat i august 2009. Den var planlagt til at ophøre i 2015.
I forbindelse med valget af Lægeforeningens nye formand tog DPS umiddelbart
efter kontakt til ham, for at drøfte videreførelsen af psykiatrigruppen.
Der er aftalt første møde i en nykonstitueret gruppe 1. februar 2016. Psykiatrigruppen har følgende kommissorium:

Opgaver
Lægeforeningens psykiatrigruppe skal rådgive Lægeforeningens bestyrelse i det
sundhedspolitiske arbejde vedr. psykisk sygdom.
Rådgivningen skal ske på baggrund af holdninger og viden fra de faglige organisationer og selskaber i psykiatrien, DSAM, samt YL og FAS.
Lægeforeningens psykiatrigruppe kan derudover virke som koordinerende organ
for de faglige selskaber og organisationer i psykiatrien samt DSAM, YL og FAS på
områder, hvor der er konsensus mellem parterne og hvor der er behov for en
fælles vidensdeling og indsats, f.eks. i eksterne arbejdsgrupper og møder med
ministerier, styrelser og regioner.
Psykiatrigruppen følger arbejdet med at implementere den vedtagne psykiatrihandlingsplan fra 2014 ”Ligeværd – nyt fokus for indsatsen for mennesker med
psykiske lidelser”.
Gruppen kan tage alle relevante spørgsmål op i denne sammenhæng f.eks. om vi
bevæger os mod større ligeværd for psykiatrien i forhold til somatikken og modeller for at øge kapaciteten ved bedre udnyttelse af speciallæger.
Psykiatrigruppen fungerer som faglig baggrundsgruppe for Lægeforeningen og
bestyrelsen, som kan bede gruppen om at rådgive om bestemte emner.
De deltagende lægeorganisationer kan tilsvarende foreslå emner taget op i
gruppen.
Arbejdsform
Psykiatrigruppen mødes efter behov, der forventes at være 2-3 gange om året.
Mellem møderne kan gruppen udveksle og koordinere synspunkter og vurderinger om aktuelle sundhedspolitiske spørgsmål vedr. psykiatrisk sygdom.
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Sundhedspolitisk sekretariatet skriver beslutningsreferat fra møderne og betjener
i rimeligt omfang psykiatrigruppen. Arbejdsgruppens medlemmer forventes også
at yde en indsats.
Reference til bestyrelsen (formand)
Lægeforeningens bestyrelse udpeger en formand for psykiatrigruppen, som sikrer politisk koordination mellem gruppens arbejde og Lægeforeningens bestyrelse.
Herudover deltager et medlem af PLO fra Lægeforeningens bestyrelse i psykiatrigruppen.
Medlemmer
Følgende organisationer og selskaber kan udpege en deltager, DPBO dog to deltagere:
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS),
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i DK, (BUP-DK),
Danske Psykiatere og Børnepsykiateres Organisation (DPBO)
Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
FAS /Overlægeforeningens psykiatriudvalg
Yngre læger
Gruppen kan invitere yderligere deltagere med særlig viden som faste medlemmer.
Sammensætning af gruppen skal tilstræbe repræsentation fra både praksissektoren og hospitals/distriktspsykiatrien. Ved et fast medlems forfald kan organisationen eller selskabet lade sig repræsentere ved en på forhånd tilmeldt suppleant.
Gruppen kan invitere gæster til at deltage i møderne.
Funktionsperiode
Medlemmerne udpeges for 2 år med mulighed for genudpegning.
Evaluering
Gruppen fungerer med den beskrevne sammensætning foreløbig frem til sommeren 2017, hvor ny evaluering af behovet for gruppen foretages.
1.5.4 DPS’ deltagelse i møder og konferenceaktivitet i 2015
DPS har i årets løb deltaget i talrige møder, været repræsenteret ved en lang
række konferencer og herunder bidraget med mange konferenceoplæg, hvorunder blandt andet kan nævnes:
Konference om tvang, Nyborg Strand marts 15
Folkemødet på Bornholm i samarbejde med SIND juni 15
LOS - De private sociale tilbuds faglige årsmøde, Middelfart okt. 15
Dagens medicin, konference om psykiatri, København nov. 15
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Patientombuddet - møde om selvmordsforebyggelse, Middelfart nov. 15
Dansk Psykologforening, konference om dobbeltbelastede, Odense dec. 15
1.5.5 Psykiatrisk Summer School
DPS afholdt i august for 7. år i træk Psykiatrisk Summer School for lægestuderende og nyuddannede læger. Kursusledere var Torsten Bjørn Jacobsen og Anders Jørgensen. Vi havde i år godt 20 deltagere, og kurset fik gode evalueringer.
Lundbeckfondens bevilling gør det muligt at afholde Summer School også i
2016.
1.5.6 Høringssvar
DPS har i 2015 afgivet følgende høringssvar:
Nationale kliniske retningslinjer vedr. alkoholbehandling
Høring af bekendtgørelse til uddannelse af sygeplejerske i psykiatrien.
Ændring af udlændingeloven.
Additional Protocol to the Convention on Human Rights and Biomedicin, the
Committee on Bioethics.
Bekendtgørelse om tvang i psykiatrien
Revurdering af tilskudsstatus for lægemidler mod ADHD og lægemidler mod migræne
Lov om ændring af straffeloven (Kriminalisering af besiddelse af mobiltelefon og
lignende kommunikationsudstyr i varetægtssurrogat)
National klinisk retningslinje for behandling af obsessiv-kompulsiv lidelse (OCD)
National klinisk retningslinje om udredning og behandling af personer med samtidig alkoholafhængighed og psykisk lidelse
1.5.7 Samarbejde med patient- og pårørendeforeninger
I 2015 har DPS på mødet med patient- og pårørendeorganisationerne drøftet
overdødeligheden blandt de psykiatriske patienter. Mødet gik forud for et initiativ
som DPS indleder i samarbejde med Landsforeningen SIND og Psykiatrifonden.
Dette initiativ er beskrevet nedenfor.
1.5.8 DPS, Psykiatrifonden og SIND
De tre foreninger er netop gået sammen om et projekt, der skal få psykiatrien tilbage på den politiske dagsorden. Der er ikke tale om de tre alene. Det stod klart
efter det første møde afholdt i Psykiatrifondens lokaler på Hejrevej. Landsdækkende patient- og pårørendeorganisationer, psykiatriens fagforeninger og de tilhørende faglige selskaber var også inviteret, og de kom næsten uden undtagelse. Det drejer sig om følgende:
Bedre Psykiatri, Det sociale netværk, ADHD foreningen, Borderlinenetværket,
Død i psykiatrien, Livslinien, Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade,
LAP, SIND ungdom, Autismeforeningen, Depressionsforeningen, Outsideren,
OCD foreningen, Angstforeningen, Lægeforeningen, FOA, Dansk Psykologforening, Dansk Sygeplejeråd, Danske Fysioterapeuter, Dansk Ergoterapeutforening,
Dansk Socialrådgiver Forening, Socialpædagogerne, Fagligt Selskab for psykiatriske sygeplejersker, FYP (Foreningen af Yngre psykiatere), Dansk Selskab for psyDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-8

kosocial rehabilitering/og Fountain House, Dansk Selskab for distriktspsykiatri og
Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab.
Fremmødet skete som svar på følgende invitation:

Vi skriver til jer som aktører i den vedvarende indsats for gode forhold til mennesker med psykiske lidelser. Både til jer, der repræsenterer brugere og pårørende,
og til jer fagfolk, der arbejder med behandling og gode sociale forhold.
Der var stor, politisk opmærksomhed om psykiatrien i 2013 og 2014 med udgivelsen af Rapport om psykiatri fulgt af regeringens handleplan. Nu synes området imidlertid præget af fornyet glemsel. Psykiatrien var næsten ikke omtalt i
sommerens valgkamp, og i regeringsgrundlaget er den blot nævnt et enkelt sted
i forbindelse med udredningsretten. Aviserne bringer i ny og næ kritiske artikler
og kronikker, somme tider imødegået af nogle, der er mere positive.
Igen er store fysiske sygdomme kommet foran i de politiske prioriteringer. En af
grundene til dette er, at aktørerne her er enige om nogle få, men klare budskaber, som har politisk slagkraft.
Senest har vi fået rapporten om Sygdomsbyrden (Sundhedsstyrelsen, september
2015). Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning viser den, at psykiske lidelser
som angst, skizofreni og depression er nogle af de mest omkostningstunge lidelser blandt 21 sammenlignede sygdomme. Rapporten vakte en del opmærksomhed i pressen, men hvis dens resultater skal få betydning, er det vigtigt at fastholde den politiske opmærksomhed.
Vi har drøftet, om det ikke er muligt for os alle at finde nogle budskaber, som vi
på tværs af organisationer kan samles om og fremme politisk.
Dette skete i årets sidste måned. Det tegner lovende. Ordet alliance er blevet
nævnt. DPS ser frem til at kunne berette om fortsættelsen i den kommende årsberetning.
1.5.9 Udpegninger fra DPS i 2015
Nationale kliniske retningslinjer for unipolar depression: Poul Videbech, Hans
Mørch Jensen, Poul Erik Buchholtz og Ellen-Margrethe Christensen
Nationale kliniske retningslinjer for forebyggelse og behandling af organisk delir:
Jens Nørbæk
Arbejdsgruppe vedr. tilrettelæggelse af indsatsen for patienter med uklare symptomer: Nadia Lyhne Andersen.
Nationale kliniske retningslinjer for behandling af anoreksi: Birte Smidt.
Referencegruppen til projekt om effektbehandling af ludomani: Merete Nordentoft.
Nationale kliniske retningslinjer for behandling af Prostatacancer: Anna Maria Giraldi.
Det særlig sagkyndige råd for oppegående tvangsfiksering – genudpegning: Lykke Pedersen, Ulla Almegaard, Runa Sturlason og Kim Balsløv
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1.5.10 Forfattere og referenter for Medicin.dk
Forfattere:
Anders Fink-Jensen
Lars Vedel Kessing
Finn Zierau
Raben Rosenberg
Poul Videbech
Referenter:
Anders Fink-Jensen
Sune Puggaard Straszek
Henrik Lublin
Peter W. Jepsen
Poul Erik Buchholtz Hansen
Torben Arngrim
Annette Lolk
Linda Peacock
1.5.11 Anden mødeaktivitet
Derudover har bestyrelsesmedlemmer deltaget i en lang række møder og udvalg.
Danske regioner (DR) har afholdt to møder som reaktion på en samlet henvendelse fra psykiatriens fagforeninger og faglige organisationer på en skrivelse til
regionsformand Bent Hansen om ydelsesstyring i psykiatrien. Ved det sidste møde blev der taget hul på drøftelsen af DRs ønsker for såkaldt ”værdibaseret styring”.
Sundhedsstyrelsens Udvalg for Psykiatri er en udløber af den tidligere regerings
psykiatrihandlingsplan. Møderne har dog mest karakter af informationsudveksling
og orientering. Beslutninger tages i den såkaldte ”Taskforce”. Der har DPS ingen
repræsentanter.
Partnerskab om en bedre udnyttelse af speciallægeressourcer i psykiatrien i regi
af det tidligere Sundhedsministerie ophørte med overgangen til den nye regering. DPS begræder ikke dette ophør, da diskussionerne og tiltagene var ganske
frugtesløse. Udvalget vil i nogen grad erstattes af et udvalg om fordeling af arbejdsopgaver for alle læger, som Lægeforeningen forventes at deltage i.
1.5.12 DPSnet og informationsstrategi
Ny hjemmeside. I 2013 fik vi en ny webmaster, Christian Thomsen. Sammen med
bestyrelsen tog han fat på at rydde op på det oprindelige dpsnet, som var teksttung og ikke helt let at finde rundt i. Der var dog stadig et behov for et nyt site.
Glæden var derfor stor, da vi på Generalforsamlingen i 2014 fik grønt lys til en ny
hjemmeside.
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At designe en ny hjemmeside er en stor og krævende opgave, men den 11. februar 2015 var vi parat til at gå i luften. I bestyrelsen er vi godt tilfredse: Vi synes,
at vi har fået et moderne og brugervenligt site, der gør det lettere for alle at finde
det, de søger – hvad enten man er medlem, samarbejdspartner eller journalist.
Medlemmerne har også taget godt imod: Bortset fra nogle få skønhedspletter
har der kun været ros.
Har du spørgsmål til sitet, er du velkommen til at kontakte DPS’ webmaster på:
dpsnet.dk@gmail.com
Du skal især lægge mærke til:

DPS’ Blog. Bloggen rummer indlæg om nogle af de emner, der optager medierne, som fx tvang, vold og medicinering. Indlæggene læses af mange journalister
og har dannet afsæt for flere interviews med DPS’ formandskab. Det er dermed
et godt vindue, hvis du som medlem har noget på hjerte.

Har du lyst til at skrive et indlæg, er du altid velkommen til at kontakte DPS'
kommunikationsrådgiver.
DPS Debat. Debatten samler de seneste års mange indlæg – til inspiration for
både medlemmer og medier. I årene 2011 – 2014 skrev vi mere end 25 indlæg
om emner som tvang, misbrug og ytringsfrihed til ADHD, førtidspension og
etik. Hold også øje med Nyheder og Presseklip, der giver et overblik over centrale nyheder.

Medlems- og Nyhedsbrevene. Det er i dag kun årsberetning og dagsorden til
Generalforsamlingen, der udsendes med post. Medlemsbrevet og Nyhedsbrevet
udsendes elektronisk. Det har gjort det muligt at intensivere kommunikationen.
Medlemsbrevet udkom hele ni gange i 2015. Derudover udsendte vi i oktober et
særnummer om DPS' årsmøde (961 abo.). Nyhedsbrevet udkom ni gange i 2015
(1236 abo.).
Nyhedsbrevet retter sig mod pressen og andre, der har lyst til at følge DPS’ arbejde som fx Lægeforeningen, Sundhedsstyrelsen, regioner, kommuner og andre
organisationer. Det er dermed med til at sikre, at journalisterne på sundhedsområdet kender DPS' kernesynspunkter. Tidligere numre kan ses i arkivet.
Antal brugere. Ganske mange klikker ind på dpsnet.dk. I 2013 var der 58.214 besøg, heraf 29.564 unikke. I 2014 var der 77.193 besøg, heraf 35.655 unikke; en
stigning på 20,6 pct. i antallet af unikke besøg.
Tallene for 2015 er lidt lavere: Vi har haft ca. 65.000 besøg, heraf ca. 32.000 unikke. Det skyldes primært, at vi relancerede hjemmesiden i februar – januar er ikke
med. Samtidig går der altid lidt tid, før søgemaskinerne får indekseret et nyt site,
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så i begyndelsen er der færre besøg end normalt ad den vej. Men det går heldigvis den rigtige vej: Tallene for andet halvår af 2015 ligger over de tilsvarende
tal for 2014.
1.5.13 Presse
Vi har i dag et godt netværk af journalister, der kender DPS’ synspunkter og de
udfordringer, som danske psykiatere møder, herunder de faglige og økonomiske
rammebetingelser for dansk psykiatri.
Generelt har psykiatrien tabt terræn i medierne – i forholdt til den store interesse,
der var i 2013 og 2014. Når det er sagt, er der i pressen fortsat interesse og lydhørhed for vore synspunkter. DPS’ formand bliver flere gange om ugen kontaktet
af journalister, der vil have en kommentar til et aktuelt emne. Det har bidraget til
et mere lødigt og nuanceret billede af forholdene og gjort det lidt lettere at
komme til orde.
360 omtaler. DPS blev i 2015 nævnt omkring 360 gange i pressen, ikke så ringe
endda. Når det er sagt, har det også i 2015 været op ad bakke! Det er der primært to grunde til.
'Glostrup-sagen' gav tilbage i 2012 dansk psykiatris image nogle grimme ridser i
lakken. Ridser som stadig huskes – både af pressen og af offentligheden. I 2015
har der desværre igen været nogle kedelige historier i pressen om psykiatere,
som pga. sygdom ikke lever op til kriterierne for god behandling. Selvom der kun
er tale om ganske få tilfælde, har presseomtalen været særdeles skadelig for psykiatriens generelle omdømme.
Årets anden store pressesag skyldes en enkelt person: professor Peter Gøtzsche.
I januar 2014 skrev Peter Gøtzsche i sin kronik "Psykiatri på afveje" i Politiken: ”Vi

ville være langt bedre stillet, hvis alle psykofarmaka blev fjernet fra markedet.
Lægerne er ikke i stand til at håndtere dem”.
Kronikken kastede hele fagområdet ud i en voldsom og ukonstruktiv medieturbulens. I månederne efter var formandskab, professorer m.fl. travlt beskæftiget med
at tilbagevise og nuancere disse påstande gennem massevis af interviews samt
en korrespondance med ledelsen af den internationale sammenslutning af
Cochrane-institutter. Vi skrev også flere indlæg i pressen, bl.a. de to store kronikker: 'Fup og fakta omkring psykofarmaka', januar 2014 og 'Ti veje til bedre psykiatrisk behandling', februar 2014. Se dpsnet.dk
I august 2015 gik det så løs igen. Den 31. august udkom Peter Gøtzsches bog
’Dødelig psykiatri og organiseret fornægtelse’, der retter voldsomme angreb på
brugen af lægemidler i psykiatrien. Peter Gøtzsche er fx flere gange citeret for, at
"lægemidlerne slår folk ihjel og skaber sygdom, de løser ikke problemerne."
DPS er et videnskabeligt selskab. Vi udtaler os ikke om tekster og andet, som vi
ikke har haft lejlighed at sætte os grundigt ind i. Det fik vi ikke her! Forlaget PeDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-12

ople's Press valgte kun at sende bogen til udvalgte journalister, ikke til fagfolk:
Politiken og TV2 fik bogen til gennemlæsning flere uger før udgivelsen. Dansk
Psykiatrisk Selskab, Sundhedsstyrelsen m.fl. fik derimod først adgang til den på
selve udgivelsesdagen.
Op til udgivelsen besluttede vi derfor at takke nej til at kommentere bogen, trods
mange tilbud fra pressen. Noget andet, der fik os til at tøve, var bogens bombastiske tone. Da Peter Gøtzsche var ude med tilsvarende anklager i 2014, brugte
han også et meget voldsomt og stigmatiserende sprog. Det bidrog til en ukonstruktiv debat, der primært var til glæde for medierne – taberne var først og
fremmest patienterne, de pårørende og psykiatrien som helhed. På den baggrund besluttede vi denne gang at lægge en ny strategi og bruge kræfterne på
andre og mere konstruktive debatter.
Desværre har disse to sager medvirket til at slå skår i psykiatriens omdømme.
1.5.14 ”En af os” kampagnen
Lykke Pedersen har været DPS´ repræsentant i afstigmatiseringskampagnens følgegruppe.
1.5.15 Internationalt
Der henvises til andre afsnit i årsberetningen
1.5.16 Nordic Congress of Psychiatry 2015
DPS var vært for den længe planlagte Nordic Congress of Psychiatry, der blev
afholdt i København 20. til 23.9. Og det blev en stor succes. Lige til frem til kongressens start indløb der nye tilmeldinger, og vi nåede at runde 900 tilmeldte
deltagere i alt. Tivoli Congress Center var derfor fyldt godt op af psykiatere i
kongresdagene. Deltagerne fordelte sig på i alt 26 forskellige lande, så selvom
langt hovedparten var danske, var der alligevel repræsentanter hele Norden, Baltikum og fra store dele af resten af verden.
Der blev præsenteret både ny dansk og ny nordisk forskning og en række state
of the art-forelæsninger. Kontroversielle oplæg blev der også plads til. Det
børne-ungdomspsykiatriske spor løb alle dage og trak også fulde huse.
Kongressen gav også mulighed for at netværke, både socialt og fagligt, og symposier og forelæsninger affødte mange livlige diskussioner.
DPS’ tradition for at afholde foredragskonkurrence og poster-konkurrence blev
fastholdt som planlagt, nu med mulighed for at nordiske kolleger kunne blande
sig i kampen om Pontoppidan foredrags-priser og Poster-priser.
Næste nordiske kongres afholdes i Reykjavik, Island, fra 13.-16.6 2018.
Thomas Middelboe (chair)
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Marianne Kastrup
Annette Lolk
Torsten Bjørn Jacobsen
Rene Sjælland
Ulla Almegaard
Jeanett Bauer
1.5.17 Revision af specialeplanen i psykiatri
Sundhedsstyrelsen har i 2014 iværksat et arbejde med at revidere specialeplanerne, herunder specialeplanen i psykiatri. Annette Lolk, Phoung Le Quach og
Knut Løkke har deltaget. Derudover har der været psykiatriske repræsentanter for
hver af de 5 regioner, og Jeanett Bauer har som DPS repræsentant i LVS også
deltaget. Både regions- og højt specialiserede funktioner har været gennemgået.
Arbejdet er afsluttet og vil blive præsenteret i forbindelse med årsmødet 2016.
DPS 2015
Bestyrelsen vil igen i år benytte lejligheden til at 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 bestyrelsen og de mange medlemmer, der har bidraget i faglige
og organisatoriske arbejdsgrupper, med pressearbejde, formidling af ny forskning, undervisning og andet. Der skal også lyde en tak til dem, der er ansat: Administrativ sekretær, webmaster og kommunikationsmedarbejder. Uden jer gik
det slet ikke! Mange tak for indsatsen.

2. Årsmøde 2015
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling
Protokollat for generalforsamlingen fredag d. 20. marts 2015 i Domus Medica,
København.
1. Valg af dirigent
Der foreslås Pia Glyngdal, som accepterer indstilling.
Det konstateres, at GF er lovligt indkaldt.
2. Formandens beretning
Se også side 4-14 i den udsendte årsberetning.
Den politiske scene:
- Psykiatrien blev nævnt i Statsministerens åbningstale til Folketinget i oktober 14
i form af psykiatriplanen.
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(http://www.sum.dk/Aktuelt/Publikationer/~/media/Filer%20%20Publikationer_i_pdf/2014/Ligevaerd-psykiatriplan-maj2014/Psykiatri_handlingsplan-netudgave.ashx). I den forbindelse er der som bekendt bevilget 2,1 mia. kr.- heraf 900 mio. øremærket til bygningsforbedring.
- Formanden for forskningsudvalget spørger til, hvem der har indflydelse på hvilke af disse midler, der prioriteres til forskning. Svar: Dette er nævnt i regeringens
handleplan og dermed vil en del af pengene gå hertil. 3 af professorerne repræsenterer DPS i et udvalg, der skal arbejde videre hermed - bestyrelsen finder, at
de er kvalificerede til denne beslutning. En del af prioriteringssnakken om forskningsmidler foregår også i LVS, hvor man definerer, hvad der er fri forskning frem
for bestilt forskning (også bestilt med politiske mål for øje).
- Der har været afholdt møder mellem formand/næstformand og partiernes psykiatriordførere, hvor der har været lydhørhed overfor DPS’ synspunkter.
- DPS har været repræsenteret ved Folkemødet på Bornholm, hvor formanden
deltog i 4 debatmøder.
- Der har været afholdt møder omkring "kompetenceflytning" - hvordan skal arbejdet fordeles mellem faggrupperne fx sygeplejersker og psykologer. DPS ønsker at fremme rekruttering og fastholde kerneopgaver som psykopatologi, udredning og diagnosticering hos speciallægen.
Tvang: Antal fikseringer er reduceret med 25 % i formandens periode - målet er
50 % fra regeringens side inden 2020. DPS støtter dette mål.
Psykiatriloven: En revision ventes vedtaget juni 2015. DPS er blevet hørt. Der er
ikke væsentlige ændringer udover ved visitation på blot mistanke om stoffer og
ikke begrundet mistanke. Ligeledes strammes mulighed for langvarige fikseringer
udover få timer og der indføres flere second opinions. Desuden er der tilføjet, at
pt. i stigende grad skal inddrages, hvor det er muligt. DPS har forsøgt at fremhæve, at tvang også er omsorg.
Der spørges til, om ambulant tvang er ophørt? Lykke Pedersen svarer, at ordningen er forlænget i uændret form, og at vilkårene vil blive præciseret nærmere.
Regionerne: DPS er repræsenteret i tre udvalg i RADS vedrørende ADHD, bipolar
lidelse og depression.
Der har været medieinteresse, bl.a. i P1, omkring ydelsesregistrering og produktivitetskrav.
DPS har blandet sig i debat i Region Hovedstaden omkring antal sengepladser
med en pressemeddelelse. Debatten har primært været lokal; DPS har ikke fået
henvendelser fra andre regioner.
Kommunerne: DPS har deltaget i fællesmøde.
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SST: Der er udarbejdet flere NKR i 2014: Bipolar lidelse, ADHD hos voksne og alkoholafhængighed er udgivet og kan ses på DPS’ og SST’s hjemmeside. Flere er
aktuelt i høring: Kompliceret skizofreni, emotionel ustabil personlighedsstruktur af
borderline type og moderat og svær bulimi. Nye arbejdsgrupper går i gang indenfor OCD, unipolar depression samt alkohol for dobbeltbelastede.
DPS er repræsenteret i SST’s psykiatriudvalg. Her diskuteres konsekvenser af regeringens psykiatrihandleplan
Revision af specialeplan - ikke store forandringer i psykiatrien. Der bliver færre
HSF og man ønsker en model for monitorering af aktiviteter i HSF fx i form af
forskningsaktivitet.
Presse:
Den hjerneskadede psykiater - sagen handler primært om SST’s tilsyn. DPS støtter bedre tilsyn og mener, at enhver psykiater skal kunne tåle et uanmeldt tilsyn.
Hos de praktiserende speciallæger har det været opfattet som, at DPS støttede
et øget antal tilsyn. Dette er ikke hensigten fra DPS' side. DPS mener blot, at man
som psykiater ikke bør have noget at skjule, ej heller i praksis.
DPS er blevet omtalt 262 gange i pressen i 2014 svarende til ca. 2-3 interviews/uge.
Andre aktiviteter:
DPS deltog i fælleskonference i april med SIND, Psykiatrifonden og bl.a. deltagelse af sundhedsministeren Nick Hækkerup.
Der har været afholdt summer school i universitetsbyerne.
Hjemmeside:
Der er redesignet fra top til tå. Der er også nyt logo! Besøg den gerne.
Reklame!
DPS arrangerer NCP i september 2015. Tilmelding er nu åben på hjemmesiden
www.ncp2015.dk.
3. Indstilling af æresmedlemmer
Professor Johan Schioldann
Indstilling læses op. Denne kan læses op på http://www.dpsnet.dk/omdps/aeresmedlemmer/
Indstillingen accepteres af GF.
Professor Povl Munk-Jørgensen
Indstilling læses op. Denne kan læses op på http://www.dpsnet.dk/omdps/aeresmedlemmer/
Indstillingen accepteres af GF.
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4. Orientering fra FYP (v. afgående formand Andres Hoff)
FYP har som vanligt haft fokus på uddannelse. Der er rejst bekymring om kravet
til stigende produktion går ud over uddannelsens kvalitet. Desuden bør der være
fokus på mere supervision - dette bliver indført i ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen. UEMS anbefaler mindst 40 sessioner årligt, svarende til
1x/ugentligt. FYP ønsker at have fokus på, at mindst halvdelen af denne supervision sker bedside under tilstedeværelse af speciallæge.
Rekruttering har også været et af FYP’s indsatsområder – FYP arbejder med øget
fokus på at skabe et godt arbejdsmiljø for YL som en vigtig faktor for at tiltrække
nye kollegaer.
Deltagelse til årsseminar er stigende, aktuelt deltager ca. 60. Målet er mindst 100
deltagere. Mødet er usponsoreret. Der spørges til strategi for at nå de 100 deltagere - Andreas Hoff svarer, at bedre PR landet rundt er den bedste løsning.
Specialpsykologerne har også været diskuteret - særligt ift. supervision til stuegang og vagter.
Det oplyses, at der har været kampvalg til bestyrelsen de sidste tre år med bred
repræsentation fra hele landet. Mette Berg Christensen er ny formand.
5. Regnskab (Poul Erik Carlsen)
Der er kommet ny revisor efter opfordring ved sidste års GF.
Underskuddet på årsmøde 2014 var 50.000 kr. – dette er bedre end ventet pga.
dels sponsorindtægt, højt deltagerantal og færre udgifter end ventet.
Overskuddet er på 100.000 kr. i DPS’ regnskab.
Det ønskes fra deltager i GF, at regnskabet uddeles på forhånd, så man kan orientere sig i det.
Der spørges til ADHD- møderefusion, der har været medvirkende til overskuddet
i DPS. Det er refusion fra ministerium for udlæg for mødeaktivitet ifm NKR arbejde.
Der spørges til I-kursus, der nu figurerer på DPS’ regnskab. Kassereren informerer
om, at det er et delregnskab, som fremover vil indgå i det samlede DPS regnskab
fremfor som tre individuelle regnskaber styret lokalt.
Regnskabet godkendes af GF med den klausul, at kollegial revisore ikke har
kommentarer.
6. Valg af kollegial revisor
Marianne Kastrup ønsker at genopstille. Hun vælges af GF.
7. Fremlæggelse af budget og vedtagelse af kontingent (Poul Erik Carlsen)
Dette gennemgås uden større ændringer. Kontingent foreslås uændret pga. solid
økonomi. Dette vedtages af GF.
8. Valg af formand
Opstillede:
Torsten Bjørn Jacobsen - der er udsendt valgoplæg.
Der var ikke andre opstillede kandidater.
Torsten vælges og siger tak til den afgående formand Thomas Middelboe.
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-17

9. Valg af bestyrelse
Modtager genvalg:
Camilla Gøtzsche
René Sjælland
Poul-Erik Carlsen
Lykke Pedersen
Modtager ikke genvalg:
Henrik Nørbak-Emig
Nyopstillede:
Hans-Henrik Ockelmann - der er udsendt valgoplæg
Alle fem er valgt, da der ikke er opstillet modkandidater.
Suppleant:
Annick Urfer-Parnas
Vælges uden modkandidater.
10. Eventuelt
Der var ikke kommentarer.
2.2 Program for Årsmødet 2015
Program for Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde og generalforsamling d. 20.
marts 2015, Domus Medica, København
Fredag den 20. marts 2015
13.00-13.05

Velkomst v. Thomas Middelboe

13.05-14.00

Forelæsning ved prof. Per Bech: ”Har vi stadig brug for LEAD
(Longitudinal Expert Assessment of All Data) i klinisk psykiatrisk
forskning?”

14.00-14.30

Pause, kaffe og kage

14.30-17.00

Generalforsamling

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
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I-kursus Syd har indgået et samarbejde med region Øst m.h.p. at alle kursister får
mulighed for at gennemføre deres I-kursus i løbet af deres I-stilling. Vi vil fra
2015 og fremover arrangere os således i region Syd, at vi afholder 10 kursusdage
i efterårssemesteret. I 2015 har vi udover vor egen regions 11 kursister, optaget 5
kursister fra region Øst. Dette har bidraget til vores økonomi, men ikke sikret vores økonomiske grundlag, og pga. underskud i 2015 bliver vi nød til at hæve kursusafgiften i 2016. Vi har indført logbog m.h.p. at lette det administrative arbejde,
og det er nu op til den enkelte kursist at få dokumenteret sin kursusdeltagelse. Vi
har ikke længere løbende optag.
Vi har tilpasset kursusdage og emner iht. skabelon jf. DPS’ anbefalinger, således
at vi afholder 10 kursusdage, inklusiv 10 timers psykoterapi.
Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation.
Biologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiatriloven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske
sygdomme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasningsreaktion. 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 sidste halvår af 2015 måtte kursusledelsen, der fortsat består af ovl. Charlotte
Rose Svendsen og ovl. Ulla Kapilin, AUHR, tage stilling til at I- kurset måtte udskydes p.g.a. manglende tilmelding. Der var kun tilmeldt 5-6 kursister og det blev
besluttet, i samråd med Videreuddannelsesudvalget, at udskyde kurset til første
halvår af 2016 i håb om at der så kom flere kursister. Det er lykkedes, men fortsat
er der kun 10 tilmeldinger i modsætning til forrige kursus, hvor der var mere end
20.
Der er kursusstart d. 19. januar. Kurset er fortsat på 10 kursusdage som nu fordeles med 1-2 kursusdage månedligt, således at kurset kan afsluttes efter oprindelige plan sommer 2016 og kursisternes mulighed for at have kurset inden evt. ansøgning til hoveduddannelsesstilling ikke er blevet forhalet.
Kurset dækker forår 2016 følgende emner:
Tvang i psykiatrien, Angst, Kommunikation med den svære patient, Psykofarmakologi, Akut psykiatri, Bipolar affektiv sindslidelse inkl. forebyggelse og akut manibehandling, Skizofreni og andre psykoselidelser, OPUS, Behandling af psykoselidelser, Psykoterapi, Affektive lidelser, Personlighedsforstyrrelser og selvskadende
adfærd, Gerontopsykiatri, Oligofreni, PTSD, misbrugspsykiatri, Børne-og ungeDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-19

psykiatri, Retspsykiatri, Funktionelle lidelser, ADHD og Forskning i psykiatri samt
brug af ratingscales.
Igen i år kommer Camilla Petersen fra ”PsychSim”, og under viser i ”kommunikation med den svære patient” med rollespil, figuranter og deltagelse fra kursisterne.
Kurset afholdes på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26, 8200
Århus N dog er den første dag igen reserveret til Risskov psykiatriske hospital
hvor dagen afsluttes med besøg og rundvisning på Ovartaci museet.
Kursusledelsen tilstræber at underviserne repræsenterer faget bredt og i den forbindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra flere forskellige hospitaler,
således er der i år undervisere fra Herning og Ålborg, men størstedelen er fra
Risskov psykiatriske hospital. Der undervises af uddannelseslæger, speciallæger,
Psykologer, Børne og ungepsykiatri, samt PsycSim.
Kurset har fortsat tilknyttet sekretær ved uddannelsesafdelingen/ Center for
kompetenceudvikling Lisbeth Thrane Mikkelsen (lisbeth.mikkelsen@stab.rm.dk).
Charlotte Rose Svendsen (charsven@rm.dk)
Ulla Kapilin (ullakapi@rm.dk)
I-kursus Øst
I-kursus tilsigter at give kursisterne en bred indførsel i faget såvel fagligt som organisatorisk. Kursets indhold er afstemt med DPS Videreuddannelses- og Psykoterapiudvalg samt I-kursusledelserne i Syd og Nord. Vi tilstræber, at kursisterne
kan gennemføre I-kursus i løbet af deres I-stillingsansættelse, og at der er mulighed for at blive tilbudt nye kursusdage på næste års kursus i tilfælde af fravær.
Kursets 10 timers teoretisk psykoterapi kan indgå som en del af psykoterapiuddannelsen.
Underviserne takkes for at bidrage med deres viden og entusiasme for faget og
årets kursister for deres aktive deltagelse og feedback.
Kursusafgiften holdes uændret i 2016.
Ulla Knorr, kursusleder
Simon Plough Gartner, kursussekretær
3.1.2 Videreuddannelsesudvalget
Medlemmer:
Camilla Gøtzsche, formand, DPS repræsentant ved H-ansættelser, indtrådt 2011.
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004.
Oleg Trosky, DPS repræsentant ved H-ansættelser indtrådt 2011
Bente Brysting, indtrådt 2015
Birte Smidt indtrådt 2016
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Simon Plough Gartner, sekretær, indtrådt 2013.
Andreas Hoff, FYP repræsentant, indtrådt 2015.
I 2015 har der været holdt 6 interne møder, herunder møder med Ikursuslederne, psykoterapiudvalget og de uddannelsesansvarlige overlæger.
Udvalget har færdiggjort den nye målbeskrivelse til hoveduddannelse i psykiatri,
og fremlagde den på mødet med de uddannelsesansvarlige overlæger i november. Målbeskrivelsen var ligeledes i november i høring på DPSnets hjemmeside
og alle medlemmer af DPS blev opfordret til at komme med høringssvar inden d.
1. december 2015. Høringssvarene er i januar 2016 blevet gennemarbejdet og
ganske mange kommentarer er blevet inkorporeret i beskrivelsen. Videreuddannelsesudvalget ønsker i den forbindelse at takke de læger, der har afgivet høringssvar, det er et stort materiale at sætte sig ind i, og vi er meget taknemmelige
for de mange gode og relevante kommentarer, der er kommet. Kommentarerne
vidner om, at der er en stor interesse for at styrke uddannelsen af de kommende
psykiatere rundt omkring i landet.
Målbeskrivelsen tager udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens krav til udformning af
målbeskrivelser for de lægelige specialer. Det har været VUU’s ønske at lave en
målbeskrivelse, der er mere nøjagtig i beskrivelsen af de kompetencer den uddannelsessøgende læge forventes at opnå under uddannelsen. Udvalget har i
udarbejdelsen af den enkelte kompetencer været i kontakt med eksperter inden
for de enkelte områder, som har peget på, hvad minimumskravene til speciallægeuddannelsen i psykiatri må være.
Det er VUU’s ønske, at der kommer et fokus på læringstrategier og en styrkelse
dels af kompetencevurderingen dels af de uddannelsessøgendes mulighed for at
opnå den såkaldte “bedside” undervisning. Eller som det hedder I målbeskrivelsen: Struktureret klinisk observation.
Der er indført minimumskrav til hvor mange gange en uddannelsessøgende læge har krav på / forventes at deltage i bedside undervisning, og derudover er der
udarbejdet ti kompetencevurderingsskemaer som skal støtte både vejleder og
uddannelsessøgende i processen med kompetencevurdering. Vejleder kan altså
forlange flere observationer, hvis kompetencen ikke er opnået, og den uddannelsessøgende læge får mulighed for at stille krav til uddannelse i afdelingerne. Ligeledes er der minimumskrav til andre kompetencevurderinger såsom journalaudits, men såfremt det vurderes sufficient, kan den uddannelsessøgende opnå flere kompetencer samtidigt.
Dokumentationsdelen skal overgå til elektronisk dokumentation på logbog.net,
hvilket formentligt vil ske i løbet af 2016.
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Målbeskrivelsen skal nu godkendes af Sundhedsstyrelsen og forventes derfor klar
til implementering i september 2016, således at det er de I- og Huddannelseslæger, der starter på det tidspunkt, der vil blive omfattet af ordningen.
Med henblik på at sikre en god implementering af målbeskrivelsen vil repræsentanter fra VUU deltage i møder i de lokale uddannelsesråd og i øvrigt stå til rådighed ved behov for yderligere hjælp til overgangen, samt vejledning i udarbejdelse af nye uddannelsesplaner.
Videreuddannelsesudvalget afholder endvidere et symposium om målbeskrivelsen på DPS’ årsmøde 2016 fredag d. 18. marts 2016 kl. 9.00-10.00 (Se program).
Hoveduddannelsen:
Der har i 2015 været en nedgang i antallet af ansøgere til hoveduddannelsesstillinger landet over, og der har været ubesatte hoveduddannelsesstillinger i alle tre
uddannelsesregioner (Nord, Syd og Øst).
Kursisterne giver fortsat som oftest positive tilbagemeldinger fra delkurserne.
Aktuelt er der følgende delkursusledere:
Peter Handest/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II.
Erik Simonsen/Vilhelm Schultz: Psykopatologi III.
Torsten Bjørn Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter.
Kjeld Andersen/Maria Brinck: Ældrepsykiatri.
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi.
Anne Dorte Stenstrøm/ Gitte Dehlholm: Børne- og Ungdomspsyk. lidelser med
forløb ind i voksenalderen.
Finn Gerholt: Oligofreni.
Raben Rosenberg/Birte Glenthøj: Neuropsykiatri.
Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder.
Ulla Noring/Dorte Sestoft: Retspsykiatri.
Ulla Almegard/Anders Fink-Jensen: Erklæringsskrivning og misbrug.
Inspektorordningen:
Der er i løbet af 2015 kommet nye inspektorer, men der mangler fortsat i høj
grad inspektorer i uddannelsesregion Syd og Nord, hvorfor Region Øst fortsat er
langt bagud med besøg fra inspektorerne. Der opfordres derfor til at interesserede henvender sig til Videreuddannelsesudvalget, såfremt det kunne have interesse at fungere som inspektor.
Videreuddannelsesudvalget ønsker afslutningsvist at takke de medlemmer af udvalget der er udtrådt i 2015.
Pia Glyngdal, Ulla Bartels, Karin Thomsen og Sally Timm er i løbet af 2015 udtrådt, og har alle siddet i udvalget i en længere årrække. Videreuddannelsesud-
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valget takker for indsatsen herunder bidraget til udarbejdelsen af den nye målbeskrivelse.
Camilla Gøtzsche
Formand VUU
3.1.3 Efteruddannelsesudvalget
Der har ikke været efteruddannelsesaktiviteter i regi af Efteruddannelsesudvalget
i 2015. I overensstemmelse med bestyrelsens beslutning om fortsat at have selvstændigt Efteruddannelsesudvalg, er der taget initiativ til at reorganisere udvalget.
Mette Brandt-Christensen
3.1.4 Etikudvalget
DPS nedsatte i 2010 et etisk udvalg med det formål at bistå bestyrelsen i etiske
spørgsmål og rådgive den forebyggende og fremadrettet. Udvalget forventes at
holde sig orienteret om forskning, udvikling og debat inden for det etiske område, identificere eventuelle problemfelter og udarbejde forslag til etiske retningslinjer. Udvalget beskæftiger sig ikke med enkeltsager.
I 2015 har der været en større udskiftning i udvalgets medlemmer, idet de stiftende medlemmer har trukket sig tilbage. Vi takker for et stort og engageret
stykke arbejde.
Udvalget deltog med et symposium i 2015 ved NCP, deltagere var Henriette
Bruun, Marianne Kastrup, Anette Lolk og Wolfgang Rutz.
Blandt de temaer udvalget har beskæftiget sig det seneste år kan nævnes:
Etiske konsekvenser af hel-genmo projektet, udarbejdelse og igangværende bearbejdelse af spørgeskema vedr. etik i det daglige kliniske arbejde uddelt til læger
i H-uddannelse, klinisk etiske komiteer, anvendelse af tvang overfor behandlingskrævende inhabile patienter, nedbringelse af tvang, ethical distress samt samarbejde med bestyrelsen om udarbejdelse af høringssvar til sundheds- og ældreministeriet vedrørende: Draft Explanatory Report to the Additional Protocol to the
Convention on Human Rights and Biomedicine concerning the Protection of human rights and dignity of persons with mental disorder with regard to involuntary
placement and involuntary treatment.
Andreas Hoff
Erik Sandsten
Henriette Bruun (formand)
Lykke Petersen
Mette Berg
Tove Mathisen
Henriette Bruun
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3.2 Behandlingsudvalgene
3.2.1 ECT-udvalget
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 17. november på Psykiatrisk Center
Ballerup med 40 deltagere. Undervisere var Martin Balslev Jørgensen (MBJ), Poul
Videbech, Diana Kristensen (DK) og Poul Mogensen. Tom Bolwig og Martin Balslev Jørgensen deltog i og holdt foredrag ved EFFECT mødet i Amsterdam den 31.
august. MBJ og DK har deltaget i forberedende møder til næste NACT erfa møde
i Nyköping Sverige 25-27.maj 2016.
Udvalgets medlemmer
Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul Videbech, Diana Kristensen, Christian Batiste og Poul-Erik Carlsen
Martin Balslev Jørgensen
3.2.2 Psykoterapiudvalget
Psykoterapiudvalgets arbejde består bl.a. i at godkende specialister, supervisorer
og psykoterapiuddannelser.
Udvalget har i 2015 afholdt 4 møder. Der har derudover været 1 fællesmøde
med Videreuddannelsesudvalget (VUU).
I 2015 har udvalget godkendt 3 specialister og 1 supervisor. Desuden har 12 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold til den gensidige aftale mellem
DPS og Psykologforeningen.
Psykoterapiudvalget har i 2015 færdiggjort arbejdet med revision af psykoterapibetænkningen både for grunduddannelse, specialist- og supervisoruddannelsen i
Danmark. Grunduddannelsen forbliver på samme timeantal som hidtil af hensyn
til balancen i den samlede speciallægeuddannelse. Fordelingen af timer er lettere
omfordelt. Den store forskel er, at der er udarbejdet kompetencer – 5 i alt. I tråd
med VUU’s revision af målbeskrivelsen for psykiatri er der lagt vægt på aktiv supervision med fokus på ”bedside” undervisning. I psykoterapeutisk sammenhæng
har udvalget besluttet, at videooptagelse af mindst fem sessioner indenfor de to
hovedretninger er et minimums læringsmål.
Herudover rummer betænkningen en opgradering af kravene til psykoterapiuddannelsen som specialist, således at vi i Danmark på specialistniveau er tæt på de
timemæssigt mere omfattende UEMS-krav i resten af Europa.
Udvalget har sammen med VUU deltaget i udbredelse af kendskab til den nye
betænkning hos de uddannelsesansvarlige overlæger i landet. Dette arbejde vil
fortsætte i 2016.
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Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2015:
René Sjælland, formand
Per Sørensen
Jørn Lykke
Annette Møller-Jensen
Lasse Mosegaard Schmidt
Marie Kløve Jacobsen Løth
Mette Berg-Christiansen, FYP
3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering
Kommissorium:
”Udvalget fungerer som rådgivende organ for DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitorering og registrering, herunder
samarbejde med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets arbejdsområde.
Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende
indførelse af nye diagnose- og klassifikationssystemer, kvalitetsmonitoreringsdatabaser, registre m.m.
Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med
DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage initiativer til
orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner.
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast medlem af udvalget.
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig
med diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO,
WPA og lignende), er konsulenter for udvalget.
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både
DPS og BUP-DK har medlemmer i Udvalget.”
Udvalgets medlemmer
Valgt for DPS:
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden P, Aarhus Universitetshospital, Risskov (Formand siden 2003) (valgår 1989).
Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003).
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005).
Professor, ph.d., dr. med., ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital, (valgår 2012).
Lektor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet (valgår 2012).
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Valgt for BUP-DK:
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense,
Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011).
Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center
Bispebjerg Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012).
Ad hoc medlemmer:
Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012).
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet
udvalget som konsulent.
Aktiviteter:
Der har ikke været afholdt udvalgsmøder i 2015.
”Arbejdsgruppen for gennemgang af psykiatrisk patientregistrering og DRG",
som blev nedsat i maj 2014 af Statens Serum Institut, Dansk Psykiatrisk Selskab
og Børne- og Ungdoms Psykiatrisk Selskab i Danmark med henblik på en gennemgang af psykiatrisk patientregistrering og DRG, hvor medlemmerne var udpeget af SSI, DPS og BUP-DK blandt andet med udgangspunkt i ”Udvalget for
Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering”, har afholdt et møde i
2015. Herefter blev denne arbejdsgruppe nedlagt, fordi opgaven med DRG alligevel ikke var aktuel.
Diagnoseudvalget varetager i stedet for opgaven med at opdatere registreringskravene til Landspatientregistret og om muligt nedbringe registrerings- og dokumentationsbyrden i psykiatrien.
Ole Mors
3.2.4 Forskningsudvalget
Kommissorium:
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forskningsspørgsmål. 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. Forskningsudvalget skal udgøre en baggrundsgruppe for den eventuelt psykiatriske
administration i SSVF. Forskningsudvalget skal tage initiativ til, sammen med DPS,
at holde møder om psykiatrisk forskning 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 kursusvirksomhed med psykiatrisk forskning. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til at orientere offentligheden om vigtigheden
af psykiatrisk forskning samt orientere om væsentlige hidtil opnåede resultater.
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Årsaktiviteter
DPS-årsmødet blev aflyst i 2015 på grund af afholdelsen af Nordic Congress of
Psychiatry.
Ved Nordic Congress havde Forskningsudvalget meldt et symposium ind og deltog i vurderingen af posters. Posterne blev som vanligt vurderet på baggrund af
deres originalitet, kvalitet, impact, design og fremstilling. Der blev uddelt tre
præmier:
1. Præmie: Fenghua Chen – “Hippocampus in depression, schizophrenia, and
suicide: a postmortem stereological study of hippocampal volume and cell number”.
2. Præmie: Hans Christian Brix Nørgaard – “Use of primary care during the years
before first psychiatric diagnosis.”
3. Præmie: Cecilia Holmstrand – “Long-term suicide risk in none, one, or more
mental disorders: the Lundby Study 1947-1997”.
Alle bidragsydere takkes varmt, og vinderne ønskes alle tillykke.
Akademiske afhandlinger 2015
Der blev i 2015 forsvaret følgende akademiske afhandlinger inden for det psykiatriske område:
Psykiatriske afhandlinger 2015:
Psykiatrisk Center København
Jesper Krogh: Exercise training for patients with depression.
Doktorafhandling. Forsvaret 13. november 2015.
E-mail: jesper.krogh@dadlnet.dk
Kate Trein Andreasson Aamund: Suicide prevention and borderline personality
disorder – the DiaS trial.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 25. september 2105.
E-mail: kate.aamund@-regionh.dk
Rikke Gry Secher: 10-year follow-up of the OPUS RCT of specialized assertive
early intervention in first episode schizophrenia and related disorders.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 4. december 2015. E-mail: gry_secher@yahoo.dk
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri
Marie Stentebjerg-Olesen: The phenomenology of early-onset schizophrenia and
related psychoses – and the early treatment response to antipsychotic medication.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 26. maj 2015. E-mail: mso@dadlnet.dk
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Psykiatrisk Center Glostrup/Hvidovre
Rasmus Revsbech: Rationality and schizophrenia.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 7. oktober 2015. E-mail: rasmus.revsbech@regionh.dk
Aalborg Universitetshospital, Psykiatrien
Jimmi Nielsen: Clozapine.
Doktordisputats. Forsvaret 8. maj 2015. E-mail: jin@rn.dk
Børne- og Ungdomspsykiatrien, Odense
Erik Christiansen: Risk factors for suicide attempts in children and adolescents.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 21. april 2015. E-mail: echristiansen@health.sdu.dk
Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus Universitet/Forskningsklinikken for
Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Anna Budtz-Lilly: Bodily distress syndrome in primary care.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 1. oktober 2015. E-mail: anna.budtz-lilly@ph.au.dk
Forskningsklinikken for Funktionelle Lidelser, Aarhus Universitetshospital
Trine Eilenberg: Acceptance and commitment group therapy (ACT-G) for health
anxiety: A randomised, controlled trial.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 16. januar 2015. E-mail: trieil@rm.dk
Forskningsenheden Afdeling Q, Aarhus Universitetshospital, Risskov
Lene Nyboe Jacobsen: ”Metabolic syndrome and physical activity in patients with
first-episode schizophrenia”.
Ph.d.-afhandling: Forsvaret 17. december 2015. E-mail: lene.nyboe@ps.rm.dk
Psykiatrien Region Sjælland
Birgitte Hansson: Bare skør-normal – en analyse af en brugerstøttepraksis.
Ph.d.-afhandling. Forsvaret 23. marts 2015. E-mail: biha@phmetropol.dk
Anne Marie Trauelsen: Childhood adversity in people with first-episode psychosis.
Ph.d.-afhandling.
Forsvaret 11. december 2015. E-mail: marietrauelsen@gmail.com
Aarhus Universitet
Anne Virring Sørensen: ADHD and Sleep. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 15. januar 2015.
E-mail: avso@clin.au.dk
Kirsten Krabek Frantzen: Parental treatment preferences & parental selfperception in autism spectrum disorder. Ph.d.-afhandling. Forsvaret den 23. juni
2015.
E-mail: kirsten.krabek.frantzen@ph.au.dk
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Andre aktiviteter
Forskningsudvalget er rekonstitueret. Mødeformen er videokonference af en times varighed og højst hver anden måned.
Symposier i form af endagssymposier, tværfagligt og med koncept som tidligere
symposier afholdt i forskningsudvalgets regi, har været drøftet og med arrangementet: Obsessive Compulsive Disorders - new perspectives in understanding
and treatment, Aalborg University Hospital, 12.11.2015.
Næste symposium i støbeskeen er vedr. tidlig indsats ved skizofreni.
Til Nordisk Kongres blev der indsendt forslag til symposium: Prevention and treatment of somatic disorders in psychiatric patients, med fire oplægsholdere.
Månedens artikel og artikler fra forskningsmiljøerne, placeret på DPS-Net, er forsøgt revitaliseret. Det er ambitionen, at månedens artikel skal være hver måned
og tilsvarende fra forskningsmiljøerne.
Forskningsudvalget indgår i en opgave med vurdering af forskningsårsstipendier
og en opgave vedr. vurdering af stud.med. prisopgaver. Forskningsudvalget har
haft et fællesmøde med bestyrelsen for DPS.
Medlemmer af Forskningsudvalget
2004: Professor Jørgen Aagaard, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien (formand)
2013: Professor Erik Simonsen, Psykiatrisk Forskningsenhed, Fjorden
2014: Overlæge Claudio Csillag, Psykiatrisk Center, Hillerød
2014: Professor Tanja Michel, Psykiatrisk Afdeling, Odense
2014: Overlæge Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center, Hvidovre (er flyttet)
2015: Overlæge Annick Francoise Parnas, Psykiatrisk Center, Hvidovre
2015: Overlæge Marlene Briciet Lauritsen, Børn og Unge, Aalborg Universitetshospital – Psykiatrien
Ophørt 2015: Professor Anna Maria Giraldi, Psykiatrisk Center, København og 1.
reservelæge Henrik Nørbak-Emig, klinisk assistent, Psykiatrisk Center, Glostrup.
I skal have tak for jeres indsats.
Jørgen Aagaard, formand for forskningsudvalget

4. Fonde
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond
DPS har i 2015 udbetalt ca. 40.000 kr. fra vores rejse- og uddannelsesfond, i alt 8
medlemmer har modtaget støtte fra fonden, alle der har søgt fonden og har opfyldt kriterierne for udbetaling har modtaget støtte. Kriterierne for at kunne opnå
støtte er; deltagelse i rejse/ kongres for fremlæggelse af eget videnskabeligt arbejde, samt medlem af DPS og uddannet læge.
Kasserer Poul Erik Carlsen
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4.2 Psykiatrisk Forskningsfond af 1967
Der blev i 2015 ikke uddelt fra fonden, da fondens formue er under 1 mio kroner.
Afkastet er derfor minimalt. Fondens bestyrelse har besluttet at søge Civilstyrelsen
om tilladelse til at afvikle fonden, så der kan foretages uddeling efter formålsbestemmelsen.
Næste ansøgningsfrist er senest den 1.11 2016. En tidligere frist kan blive annoncereret
Ole Mors
Pia Jeppesen
Torsten Bjørn Jacobsen

5. Faglige grupper
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 117 medlemmer.
Bestyrelsen består af Tina Gram Larsen (formand), Per Balling (kasserer), Jens
Lund, Kirsten Nitschke, Mette Brandt-Christensen og Peter Fristed (suppleant).
Der har i 2015 været afholdt fire almindelige bestyrelsesmøder suppleret af korterevarende møder i forbindelse med de afholdte møder/kurser samt mailaktivitet.
Retspsykiatrisk Interessegruppe har afholdt følgende møder/ uddannelse:
Den 9.4.2015 blev der på Aalborg Psykiatriske Sygehus, afholdt medlemsmøde
med titlen: ”En fremtid uden dom – den socialpædagogiske indsats på botilbud
for domfældte med udviklingshæmning og unge med AFS+” med oplæg af ph.d.
studerende Mette Rømer.
Den 27.10.2015 blev der på Rigshospitalet afholdt medlemsmøde med titlen:
”Hvornår er det optimalt at udskrive, og hvornår kan man forvente effekt af
iværksat antipsykotisk virkende behandling” med oplæg fra Mette BrandtChristensen, der med udgangspunkt i sag fra Retslægerådets årsberetning 2014,
talte om udskrivelse af den sindssyge patient og opfølgning samt oplæg fra ph.d.
Lone Baandrup vedrørende psykofarmakologisk behandling af psykose.
Herudover blev der i forbindelse med generalforsamling den 7. maj, som blev afholdt på Psykiatrisk Center Sct. Hans, afholdt årsmøde med temaet: ”De retspsykiatriske tal”. Thomas Schütze holdt oplæg om aktuelle planer for Sct. Hans,
hvorefter fuldmægtig Tanja Tambour Jørgensen havde oplæg om rapporten til
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rådet for socialt udsatte samt udviklingen i ungdomskriminalitet, og Tina Gram
Larsen talte om status og planer for den kommende retspsykiatriske database.
I 2015 startede endnu et hold kursister på Retspsykiatrisk Ekspertuddannelse. Første delkursus om retspsykiatriens organisation blev afholdt 18.3-20.3.2015 og andet delkursus om mentalerklæringer 18.11-20.11.2015, begge i Aalborg.
Også i 2015 har Retspsykiatrisk Interessegruppe haft internationale kontakter og
har bl.a. deltaget i planlægning og afholdelse af 11. Nordiske Retspsykiatriske
Symposium i Trondheim i august 2015 samt seminar om retspsykiatri i Europa i
München i september 2015.
Vi har i Danmark værtsskabet for 12. Nordiske Retspsykiatriske Symposium, som
påbegyndes planlagt i foråret 2016.
Retspsykiatrisk Interessegruppes hjemmeside opdateres løbende:
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk
Tina Gram Larsen, 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 psykotraumatologi (krise- og katastrofepsykiatri) som en praktisk handleorienteret og
videnskabelig forskningsorienteret 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.
Medlemsstatus kendes ikke, da der ikke har været opkrævet kontingent for de
sidste par år. Økonomien baserer sig på medlemmernes kontingent, hvilket har
været 150 kr. årligt.
3. Aktiviteter.
Vi har ikke holdt møder i de seneste år, hvorfor vi i den siddende bestyrelse, havde tænkt os at nedlægge arbejdsgruppen, men heldigvis var der læger ved den
seneste generalforsamling, der er interesserede i at videreføre gruppen.
De medlemmer har foreslået at sende symposieforslag til DPS´ årsmøde 2016
med tentative emner som psykotraumatologi ved traume, kompleks PTSD og
behandling af traumer.
Disse emner skønnes at have en stor relevans for alle med interesse for psykotraumatologi.
Gruppens planer for det kommende år omfatter et medlemsarrangement onsdag
d. 2. marts kl. 16.15 – 18.00 på PC København, Nannasgade 28, 2200 Kbh. N
med oplæg om behandling af traumer i en dansk kontekst. Interessegruppen har
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ligeledes fået antaget et symposium om psykopatologien relateret til psykiske
traumer på årsmødet for Dansk Psykiatrisk Selskab i marts 2015. Dertil planlægges endnu et symposium om dissociation før sommerferien 2016. Vi påregner 23 videnskabelige møder årligt.
4. Bestyrelsen.
Den gamle bestyrelse, der bestod af Birgit Kijne, Peter Clemmesen og Ebbe
Munk-Andersen fratræder og som ny formand vælges Cæcilie Buhmann, desuden vælges Bent Rosenbaum, Christine Wohlert og Jan Vestergaard (kasserer).
Bestyrelsen for PTI.
Cæcilie Buhmann, formand
Bent Rosenbaum
Catherine Wohlert, sekretær.
Jan Vestergaard, kasserer
Cæcilie Buhmann, ny formand og Birgit Kijne, afgående formand for PTI
5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologis aktiviteter i 2015 omfattede
et heldagssymposium og et eftermiddagsmøde.
Bestyrelsen
Peter Handest, formand
Jørgen Thalbitzer, kasserer
Annick Urfer Parnas, sekretær
Julie Nordgaard
Onsdag d. 14. januar 2015 afholdtes på Panum Instituttet symposiet:
Hallucinationer: koncept, fænomenologi og behandlingsaspekter.
Symposiet fremhævede den fænomenologiske metode som en vigtig kilde til
øget viden om hallucinationernes natur. Hallucinationer kan ikke kun beskrives
som perceptionsforstyrrelser, ”en perception uden objekt”. Den fænomenologiske analyse finder, at hallucinationer er ændringer i bevidsthedsstrukturen. Kun
gennem samtalen med personen, der hallucinerer, kan opnås større viden og
bedre forståelse af de hallucinatoriske fænomener. Den fænomenologiske metode blev gennemgået af professor Josef Parnas; den historiske udvikling af hallucinationsbegrebet af overlæge Annick Urfer Parnas; overlæge Peter Handest gennemgik udviklingen af auditive hallucinationer med videoillustrationer; hallucinationer ved somatiske lidelser blev gennemgået af 1. reservelægerne Erik Sandsten og Nicolaj Damgaard-Moerk, og undersøgelser af forekomsten auditive hallucinationer i normalbefolkningen blev gennemgået af 1. reservelæge Rasmus
Maltesen.
Det kreative arbejde med omformning af hallucinationers indhold blev gennemgået af stemmehørerkonsulent Trevor Eyles og eksemplificeret ved stemmehøDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-32

rerdialog ved Lisbeth Holm og Trevor Eyles, og Bodil Jacobsen afsluttede symposiet med sine refleksioner om at leve med hallucinationer. Dele af symposiet indgik i en 24Søndag tv-udsendelse om hallucinationer. Symposiet blev sponseret af
Otsuka Pharma Scandinavia. Der var ca. 150 deltagere.
Onsdag d. 2. december afholdtes eftermiddagsmøde på Panum Instituttet:
Selvforstyrrelser: Koncept og klinik.
Ved mødet blev selvforstyrrelsesbegrebet gennemgået og psykopatologiinstrumentet Examination of Anomalous Self-Experience’s (EASE)introduceret af overlæge Julie Nordgaard. Selvforstyrrelser og andre skizofrenispektrum psykopatologiske fænomener illustreret ved klinik forestået af overlæge Peter Handest med
live-interview af tre patienter. Klinikken blev opdelt i sessioner á 15-20 minutters
interview efterfulgt af gennemgang og diskussion af den beskrevne psykopatologi hvorunder tilhørernes spørgsmål blev inddraget. Symposiet blev sponseret af
Otsuka Pharma Scandinavia og Lundbeck Pharma. Der var ca. 120 deltagere.
Peter Handest
Formand for Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi
5.4 Ældrepsykiatrisk Interessegruppe
Ældrepsykiatrisk Interessegruppe er blevet nedlagt.
5.5 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen.
Der afholdes almindeligvis 2 årlige møder. Det første møde blev i 2015 afholdt d.
24.2 2015 på CTP. I forlængelse af mødet var der et foredrag ved Marianne Kastrup Det møde som normalt afholdes ved Dansk Psykiatrisk Selskabs årsmøde
var aflyst grundet NCP. Ved NCP i september 2015 blev der dog afholdt et nordisk symposium specielt med fokus på transkulturel psykiatri.
Vi vil i 2016 fortsætte med 2 årlige møder: hvor det ene afholdes i forbindelse
med DPS årsmøde og det andet om efteråret i CTPs lokaler. I forlængelse af efterårsmødet vil der også fremover være oplæg med indhold indenfor transkulturel psykiatri. Desuden inviteres interesserede deltagere til CTP’s transkulturelle
journal club og transkulturelt lægeforum. Tid og sted for møder meddeles via
email, men vil også fremgå af vores hjemmeside. Hvis man gerne vil modtage invitationer via email til aktiviteter bedes man venligst sende en mail til undertegnede.
På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri
Jessica Carlsson Lohmann
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Overlæge på Kompetencecenter for Transkulturel Psykiatri, Psykiatrisk Center Ballerup
Jessica.carlsson@regionh.dk
5.6 Interessegruppe for Addiktiv Psykiatri
Der har ikke været nogen aktiviteter i interessegruppen i 2015. Vi har besluttet at
lukke interessegruppen ned og i stedet er der i 2015 stiftet selskabet ”Selskab for
Additiv Psykiatri” med følgende bestyrelse: Jakob Ulrichsen (formand), Bo Bøjesen
(næstformand), Thomas Fahmy (kasserer), Jannik Bjerrum (sekretær) og Casper
Westergaard (faglig ansvarlig).
Alle psykiatere er velkomne som medlemmer.
Jakob Ulrichsen
5.7 Akut Psykiatrisk Interessegruppe
Generalforsamling afholdt den 26. feb. 2015, hvor bestyrelsen blev genvalgt; Kirsten B Bøjesen, Lene Nørgaard (kass.), Katinka Moltke og Lars Martin Nielsen
(formand).
I forbindelse med generalforsamlingen var der fagligt møde omkring autoimmun
encephalitis ved Neurologisk afd., Glostrup.
18. maj 2015 afholdt bestyrelsesmøde.
14. sept. 2015 medlemsmøde omkring akut behandling af depression med ketamin ved Poul Videbech.
23. november 2015 medlemsmøde omkring den seneste revision af Loven om
anvendelse af tvang i psykiatrien ved Lykke Pedersen
Der er generalforsamling 26. jan. 2016 med fagligt indhold omkring psykiatriske
tilsyn i somatik ved Jens Nørbæk.
Lars Martin Nielsen

6. Associerede selskaber
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2015 afholdt to symposier.
Forårssymposiet: “Depressionens mange ansigter” med deltagelse af seks førende danske forskere indenfor depressionsområdet, som hver gav deres bud på
forskellige aspekter af depressions udtryksformer. Der var et stort fremmøde og
mødet startede med overrækkelse af årets DSAL pris ”Affekten” til læge Jesper
Krogh for artiklen: Krogh J, Rostrup E, Thomsen C, Elfving B, Videbech P, Nordentoft M, J Affect Disord. 2014 Aug;165:24-30. doi: 10.1016/j.jad.2014.04.041. Epub
2014 Apr 23.
The effect of exercise on hippocampal volume and neurotrophines in patients
with major depression--a randomized clinical trial.
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Der blev afholdt efter symposiet generalforsamling, hvor bestyrelsen sagde farvel
til Lars Vedel Kessing og Claus Havredal Sørensen og velkommen til Jens Drachman Bukh og Connie Thurøe Nielsen samt Claudio Csillag som suppleant. Der
blev afholdt bestyrelsesmøde juni 2015, hvor bestyrelsen konstituerede sig med
Ulla Knorr som næstformand, Søren Østergaard Dinesen som sekretær og Simon
Hjerrild som kasserer.
Efterårssymposiet: “Affective disorder: How to treat the complex cases?” med foredrag af psykiater, Dr. Hamish McAllister Wiliams, Newcastle University “Treatment of affective disorder, old and new directions, do antidepressants still work?”
samt foredrag ved psykolog, Ph.d. Kamilla Miskowiak, som fortalte om erythropoietin (EPO) virkning ud fra et klinisk randomiseret forsøg inkluderende patienter med affektive lidelser med behandlingsresistente tilstande.
Bestyrelsen besluttede i 2015 at sammenlægge vores tidligere to (hhv. bipolar og
unipolar lidelse) specialkurser, for speciallæger i psykiatri og læger sidst under
speciallægeuddannelsen i psykiatri, til et kursus ”Specialuddannelse i affektive lidelser (3 dage, november 2015), som blev afholdt med støtte fra Lundbeck, Servier og Astra Zeneca og alle pladser blev brugt (deltagerantal 40).
Maj Vinberg, Formand for Dansk Selskab for Affektive Lidelser

7. Lægevidenskabelige selskaber
LVS er aktuelt en sammenslutning af 119 danske lægevidenskabelige selskaber.
Selskabets formål er fortsat at fremme dansk lægevidenskab og varetage en
samlet repræsentation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom
overfor offentligheden og derunder de centrale sundhedsmyndigheder.
Aktuelt er DPS repræsentanter i LVS´ repræsentantskab:
Jeanett Østerby Bauer
Anders Fink-Jensen
Torsten Bjørn Jacobsen
Helle Charlotte Knudsen
Anne Frank Lindhardt
Hans Henrik Ockelmann
Lykke Pedersen
Poul Videbech
DPS er fortsat medlem af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). LVS, er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark. Der er aktuelt 119
videnskabelige selskaber med i LVS, og de repræsenterer 25.057 medlemmer.
LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den
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nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab
og -forskning i offentligheden.

8. Nordisk samarbejde
8.1 Nordisk Psykiatrisk Samarbejdskomité (NPS)
Formålet med Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations (tidligere:
Nordiske Psykiatrisk Samarbejdskomite) er at fremme og koordinere samarbejdet
mellem medlemmer af de psykiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Hvert land
har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og den til en hver tid
siddende formand. Endvidere deltager EIC for Nordic Journal of Psychiatry, redaktør for The Nordic Psychiatrist og WPAs nordiske zonerepræsentant i møderne.
En af de væsentligste opgaver for komiteen er at være ansvarlig for afholdelse af
de nordiske psykiaterkongresser. NJC har således haft et medværtskab med DPS
ved afholdelsen af 31st Nordic Congress of Psychiatry i København september
2015. NJC afholdt også et symposium ved kongressen hvor tendenser og vilkår
for psykiatrien i de nordiske/baltiske lande blev fremlagt og diskuteret.
NJC står også bag tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, hvis redaktører repræsenterer nordisk og baltiske forskningsnetværk. Siden 2012 har NJC også udgivet
The Nordic Psychiatrist to gange årligt. Dette tidsskrift, hvis redaktionskomite har
medlemmer fra alle nordiske lande, har som formål at være af mere debatskabende karakter med temaer af almen relevans for psykiatere i Norden og med
oplysninger om nordisk psykiatri, mm.
Begge tidsskrifter tilgår alle medlemmer af DPS.
Komiteen afholder møde en gang årligt. Ved det seneste møde i september 2015
i København overgik formandskabet efter tur fra svenske Lise-Lotte Risö Bergerlind til Andres Lehtmets fra Estland. Han er tidligere formand for både den estiske
lægeforening og deres psykiatriske selskab.
Ved samme møde afgik Marianne Kastrup som 6 års delegat, og hun takkes for
en stor indsats og et mangeårigt engagement i det nordiske samarbejde. Thomas Middelboe indtrådte som ny 6 års delegat efter udpegning fra DPS’ bestyrelse.
Thomas Middelboe, 6 års delegat i NJC
8.2 Nordic Journal of Psychiatry
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, er indekseret i Index Medicus og publicerer videnskabelige originalartikler og overDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-36

sigtsartikler. Tidsskriftet udkommer rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren som så fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 2014 havde tidsskriftet impact factor nu på 1,4 (fra 0.779 i 2008,
0,992 i 2009 og 0,88 i 2010 og 0,98 i 2011 og 1,22 i 2012, 1,3 i 2013). 5 year impact factor : 1,5. I både 2014 og 2015 udkom NJP med 8 numre. I 2014 blev 73
manuskripter antaget og 62 manuskripter afvist. NJP har fået ny attraktiv hjemmeside via forlaget som nu hedder 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 diskussioner mellem gamle kolleger i Norden.
Martin Balslev Jørgensen

9. Internationalt samarbejde
9.1 WPA
WPA er verdens største psykiaterorganisation, og den fungerer som paraplyorganisation for 135 psykiatriske organisationer i 117 lande med et samlet antal
medlemmer på godt 200.000 psykiatere. Danmark er en del af den nordeuropæiske zone omfattende de nordiske og baltiske lande og er i WPA repræsenteret
ved Jyrki Korkeila fra Finland, tidligere formand for Nordic Joint Committee.
WPAs website http://wpanet.org. er blevet rekonstrueret i det forløbne år og giver meget udførlig information om WPA’s struktur og mange aktiviteter, og som
tidligere år vil jeg varmt anbefale, at man jævnligt holder sig a jour på WPAs
hjemmeside.
WPA udgiver tidsskriftet World Psychiatry, der aktuelt er det mest udbredte psykiatriske tidsskrift og sendes frit til ca 33,000 psykiatere fordelt over hele verden.
Det udgives på 10 sprog og har nu en Impact Factor på 14.22, hvilket gør tidsskriftet til det 3. højest placerede psykiatriske tidsskrift.
WPAs har 65 videnskabelige sektioner inden for alle områder af psykiatrien for
bla at fremme forskningsmæssig udvikling på disse. Danske psykiatere opfordres
til at deltage i sektioner inden for deres forskningsfelt.
WPAs præsident Dinesh Bhugra har nedsat Task Forces med det formål at udvikle et Diploma in Mental Health samt øge WPAs profil på de sociale medier. WPA
er nu på Facebook og Twitter, hvor aktiviteter kan følges. Af andre initiativer kan
nævnes, at WPA er i øjeblikket involveret i et ”Depression Project” i samarbejde
med Verdensbanken, og der arbejdes på øget samarbejde mellem psykiatrien og
neurologien, på anti-stigma programmer med fokus på minoritetsgrupper. Endvidere er det et samarbejde med World Economic Forum, der har etableret en
Global Agenda Council on Mental Health de kommende 2 år med særlig fokus
på ”Mental Health in the Workplace”.
Marianne Kastrup
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9.2 UEMS
Årsrapport for Union Européenne des Médecins Spécialistes, Section of Psychiatry.
UEMS Section of Psychiatry har afholdt to møder i 2012. Første møde var i Mechelen (Malines;fr) Belgien, det andet møde i Berlin, Tyskland. Begge møder var
velbesøgte.
Forud for møderne indledte UEMS Section of Psychiatry med at være til stede
ved præsentationen af ROAMER projektet for EU parlamentet. For yderligere information gå til http://www.roamer-mh.org/ eller
http://www.europeanbraincouncil.org/projects/Roamer.asp. Sidstnævnte er mere
informativ.
Desværre får det ikke i første omgang nogen større indflydelse på EU's tildeling
af forskningsmidler. Kommissionen har valgt at bruge de såkaldte 2020 mål som
ramme for tildeling af forskningsmidler.
Året er gået med at drøfte strategi og færdiggøre en ny version af ”Chapter 6”.
Mens ”Chapter 6” mangler den sidste godkendelse, så ser den nye målsætning i
al sin enkelhed således ud:

The purpose of the UEMS Section of Psychiatry is to promote the highest standard of care for people who are affected by mental health problems in Europe
through postgraduate training and continuing medical education of psychiatrists.
The Section will achieve this by encouraging excellence in psychiatric education
and training, from the undergraduate phase through to continuing professional
development.
The Section conducts its work by:
• Contributing to the harmonisation of professional standards in Europe
• Setting standards for education and learning across all stages of professional
development in Europe
• Producing evidence based guidance on training and service related matters
and
• Offering to Monitoring these standards
Mødet i Berlin blev særligt mindeværdigt. Det skete i skæret af flygtningekrisen
og mange lande kaldte derfor på, at UEMS Section of Psychiatry også forholdte
sig til dette spørgsmål. Det kom der foreløbigt denne pressemeddelelse ud af:
http://uemspsychiatry.org/wp-content/uploads/2014/12/UEMS-PsychiatrySection-PRESS-RELEASE-Oct-2015.pdf
Torsten B Jacobsen
Honorary Secretary UEMS Section of Psychiatry
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10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)
FYP ønsker, at uddannelsen til speciallæge i psykiatri i Danmark skal være af en
sådan beskaffenhed, at enhver der opnår en autorisation, er kompetent på højeste faglige niveau, og således at befolkningen har tillid til at speciallæger i psykiatri er eksperter i at erkende psykisk sygdom samt varetage diagnostik og behandling indenfor dette felt.
FYP ønsker, at de psykiatriske specialer, både i sundhedsfagligt og samfundsmæssigt perspektiv, respekteres som ligestillet med andre lægelige specialer, og
arbejder for at de psykiatriske specialer bliver de mest attraktive specialer.
FYP arbejder for at styrke samarbejdet og herunder uddannelserne mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien, og vi har herudover de seneste år haft et
ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer da psykopatologien udgør vores kernekompetence.
Vores aktiviteter strækker sig over følgende:
Nationalt har vi det seneste år haft flere medlemsaktiviteter i form af blandt andet
en foredragsrække, i år vedrørende depression, og vores medlemmer såvel som
yngre psykiatere fra andre lande har været inviteret til social sammenkomst under Nordic Congress of Psychiatry såvel som til private arrangementer. Vi har på
vores medlemmers opfordring valgt at prioritere at indgå mere synligt i samfundsdebatter om psykiatri og har haft flere indlæg i blandt andet Dagens Medicin. Vi har deltaget i møder med en lang række aktører, herunder Psykiatrifonden. Bestyrelsens medlemmer sidder herudover i en række udvalgsposter i bl.a.
DPBO, DPS og BUPs psykoterapiudvalg, uddannelsesudvalg, ansættelsesudvalg
samt lægeforeningens psykiatriudvalg.
Internationalt har vi endnu engang haft en stor delegation til årsmødet i European Federation of Psychiatric Trainees. Vi har særligt bidraget internationalt i
forhold til dansk repræsentation til EFPTs arbejde med tvang i psykiatrien og med
at sætte fokus på relationerne mellem børne- og ungdomspsykiatri og voksenpsykiatri. Vi har desuden fået danske repræsentanter for det nyetablerede Young
Psychiatrists Network som dækker yngre læger i psykiatrien over hele verden.
Endelig har vi nyligt bidraget med et indlæg om nordiske yngre lægers uddannelse og krav til supervision i The Nordic Psychiatrist.
Strukturelt arbejder vi i år med at placere vores årsmøde et andet sted end de
foregående år. Dette skyldes ikke mindst at vi har takket nej til industrisponsorater og det er fortsat FYPs ønske at sikre en sund fremadrettet og industriuafhængig økonomi. Vi har også valgt at ændre tidspunktet for årsmødet fra forår til
efterår da mange har vanskeligheder ved både at nå vores moderselskabers
årsmøde og FYPs. Ændringen foretages således med et håb om fremtidig deltagelse på over 100 medlemmer efter længe at have ligget stabilt på omkring 80.
Endvidere arbejder vi på at få opstartet vores egen hjemmeside som vi forventer
står færdig i starten af 2016.
På vegne af FYPs bestyrelse
Mette Berg Christiansen
Formand
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11. Studenterorganisationer
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM)
2015 viste sig endnu et travlt og spændende år for PSM Aarhus.
I februar afholdte vi Psykiatri for Dummies med læge Andreas Wernlund. Dette
tilbagevendende arrangement har til formål at give en bred introduktion til det
psykiatriske speciale og er særligt rettet mod nye medicinstuderende. Igen i år
var det en stor succes, da vi i marts afholdte vores årlige symposium i børne- og
ungdomspsykiatri, med mange deltagere og spændende foredrag. I april afholdte vi i samarbejde med regionens Skarpe Hjerner Varme Hjerter kampagne et foredrag samt filmfremvisning om selvmord med skuespiller og instruktør Lotte
Andersen og psykolog Christian Møller Pedersen, samt medvirkende fra filmen. I
år var PSM Aarhus værter for den årlige hyttetur for psykiatriens samlede studenterforeninger, denne blev afholdt i september måned. Her fik vi udover hyggeligt
samvær og koordinering foreningerne imellem besøg af læge Niels Okkels, som
fortalte om, hvorledes det er at være ung læge i psykiatrien, samt professor Gregers Wegener og professor Andrew Tasker (Canada), som fortalte om, hvorledes
eksperimentel forskning på dyr kan have stor betydning for udviklingen af nye
lægemidler til psykiatrien. I oktober afholdte vi vores årlige psykiatri symposium,
et heldags arrangement for medicinstuderende med fokus på både klinik og
forskning. Her introducerede vi som noget nyt en posterkonkurrence for at stimulere medicinstuderende til at præsentere deres psykiatriske forskning samt
forhåbentligt inspirere andre til at forske indenfor psykiatrien. Oktober blev også
måneden for vores årlige generalforsamling hvor en ny bestyrelse blev valgt og
nu står klar med nye kræfter og ideer til et nyt år i PSM.
Udover egne arrangementer har PSMs bestyrelse deltaget ved årets Scandinavian College of Neuropsychopharmacology samt Foreningen af Yngre Psykiateres
årsmøder. Møderne er en glimrende mulighed for faglig inspiration, networking
samt koordinering med de andre studenterforeninger. PSM er meget taknemlige
for de studiepladser som disse foreninger hvert år afsætter. Endvidere muliggjorde bevillinger fra Skarpe Hjerner Varme Hjerter og Health, Aarhus universitet, at
flere bestyrelsesmedlemmer kunne deltage ved årets Nordic Congress of Psychiatry, hvilket var en berigende oplevelse, hvor også medlemmer fra PSMs bestyrelse fik mulighed for at bidrage i form af et symposium med PSMs tidligere formand Jesper Nørgaard Kjær som chairman.
For det kommende år har PSM, udover vores faste symposier, planer om et foredrag med Peter Gøtzsche om hans nye bog. Endvidere er det bestyrelsens ambition at sikre et solidt deltagerantal til vores arrangementer på trods af det mere
stressede studiemiljø, som fremdriftsreformen umiddelbart har bragt med sig.
Dette vil vi forsøge at opnå gennem samarbejder med andre medicinske studenterforeninger for derved at tiltrække studerende med lidt bredere interesse end
psykiatri specifikt.
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Slutteligt endnu et stort tak på PSM bestyrelsens vegne til Skarpe Hjerner Varme
Hjerter, for økonomisk støtte, og til Dansk Psykiatrisk Selskab, Foreningen af Yngre Psykiatere og Scandinavian College of Neuropsychopharmacology for favorable studenterordninger i forbindelse med deltagelse i deres arrangementer.
Også en tak til PSMs søsterforeninger Psyk-O, PSM Ålborg og PMS for det fine
samarbejde mellem byerne.
På vegne af PSM Aarhus
Linda Marie Kai, formand
11.2 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Aalborg (PSM)
2015 har været et godt og produktivt år for PSM Aalborg med mange interessante arrangementer.
Vi startede 2015 med et stort arrangement med Peter Gøtzsche og forskningsansvarlig psykiatrisk overlæge Rasmus Licht omhandlende brugen af antidepressiv
medicin. Der var stor tilslutning til arrangementet, og der blev skabt en livlig diskussion mellem de to foredragsholdere faciliteret af skarpe spørgsmål fra deltagerne.
Vores andet arrangement blev om personlighedsforstyrrelser, hvor psykiatrisk
cheflæge Morten Kjølbye holdt et meget succesfuldt oplæg. Emnet personlighedsforstyrrelser, mente vi også havde relevans for psykologistuderende, og vi
valgte derfor at invitere disse med til arrangementet, hvilket medførte stor interesse fra deres side. Fremmødet var overvælgende og med positive kommentarer. Der har sidenhen været stor efterspørgsel for arrangementer, som de kunne
deltage i.
I slutningen af foreningsåret afholdte vi et arrangement omhandlende retspsykiatri og kriminalitet, hvor vi havde inviteret retspsykiater Tina Gram Larsen til at
fortælle om retspsykiatri generelt og psykolog Christina Mohr Jensen til at fortælle om sit ph.d. studie om ADHD og kriminalitet. Kombinationen mellem de to foredragsholdere med to fokuspunkter -klinikken og forskning - virkede rigtig godt.
Til slut vil vi i PSM Aalborg gerne benytte lejligheden til at bringe en stor tak til
Psykiatrien Region Nordjylland samt en særlig tak til Morten Kjølbye, der støtter
op omkring alle de ideer, vi har. Vi vil endvidere takke for støtten til deltagelse i
NCP konference.
På vegne af bestyrelsen i PSM Aalborg
11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O)
Psyk-O har stået for en masse nye begivenheder og tiltag i 2015. Året bød på
flere foredrag, hvor specielt foredraget om fødselspsykoser stod ud, da Kirsten
Iversen åbenhjertet fortalte om sin personlige historie omhandlende drabet på
sin nyfødte datter, men der har også været plads til andre spændende foredrag
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bl.a. om retspsykiatri, virtuel hjælp til patienter med autismespektrum forstyrrelser
og stress på medicinstudiet. Sidstnævnte blev afholdt i samarbejde med FADL og
var en stor succes. Vi debatterer aktuelt, om det skal være en halv- eller helårlig
begivenhed, da de fremmødte mente, at det var særdeles relevant at få italesat
og aftabuiseret. Året bød også på et nyt tiltag i form af et symposium om den
hjerneforskning, der foregår i Odense. Det blev afholdt i samarbejde med Studerendes Almene Neurologiske Selskab Odense og inkluderede indlæg fra psykiatri,
børne- og ungdomspsykiatri, neurologi og neurokirurgi.
Året bød selvfølgelig også på Nordic Congress of Psychiatry i København, hvor
det med hjælp fra DPS og regionen var muligt for alle de interesserede at komme med. Det er vi meget taknemmelige for. Desuden har en del af os deltaget i
Scandinavian College of Neuropsychopharmacology, BUP-årsmøde og FYPårsmøde og har fået et rigt udbytte af dette.
2015 blev året hvor et Psykiatrisk Forskerakademi i Odense blev opstartet. Det er
opstartet bl.a. af en del medlemmer fra Psyk-O og fungerer med professor Povl
Munk-Jørgensen som mentor. Tiltaget har til grund at fordre bedre hvervning af
de ambitiøse psykiatriinteresserede lægestuderende i Odense, som samtidig ønsker at forske. Akademiets første større tiltag er at deltage i European Congress
of Psychiatry 2016 i Madrid, med deres aktuelle projekter.
I Psyk-O lægger vi også vægt på at lære hinanden at kende i gruppen. Det gør vi
i kraft af vores fælles interesse for psykiatrien, hvor vi i Odense har set teaterstykket ”En dåre fri” og haft nogle festlige tiltag. Yderligere var Aarhusgruppen værter til den årlige hyttetur med spændende oplæg indenfor psykiatrien og socialt
samvær på tværs af interessegrupperne på de forskellige universiteter i Danmark.
Vi glæder os til i 2016 at forsætte med at skabe opmærksomhed om psykiatrien.
På vegne af foreningen
Anita Bruvoll, Anja Friis Elliot og Morten Bækgaard Thorsen
11.4 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS)
År 2015 har været et spændende og begivenhedsrigt år for PMS, hvor vi med
stor glæde har deltaget i flere større psykiatriarrangementer, afviklet en masse
spændende oplæg for de medicinstuderende ved KU og deltaget i psykiatrisk
hyttetur med vores søstergrupper i Odense, Århus og Aalborg.
Vi har valgt fortsat at kombinere vores månedsmøder med faglige oplæg, hvilket
har været en stor succes. Temaerne har været: Filosofi og etik i psykiatrien v. Peter W. Jepsen, En introduktion til psykiatrien som speciale v. Rasmus Handest,
Sygdomsindsigt ved skizofreni v. Mads Gram Henriksen, Psykiatrien set indefra v.
tidligere psykiatrisk patient Ola, Torsdagsbar med oplæg fra to EN AF OSambassadører, Misbrug v. Anders Fink-Jensen og Særligt Sensitive v. Lise August.
Vi har i forbindelse med disse arrangementer haft stor fornøjelse af at samarbejde med flere studenterorganisationer repræsenterende de andre lægelige speciDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-42

aler, Foreningen af Yngre Psykiatere og Region Hovedstadens Psykiatri, herunder
PsykInfo København.
Vores aktiviteter støttes økonomisk af Psykiatrien i Region Sjælland og FADL. Dette gør det muligt for os fortsat at afholde vores arrangementer uden deltagergebyr fra de studerende, hvilket vi er meget glade for. Vi sætter desuden enormt
stor pris på den velvilje PMS møder, når vi henvender os til de forskellige foreninger og foredragsholdere, og vi glæder os til fremtidige arrangementer!
En stor tak skal desuden lyde til arrangørerne bag NCP, SCNPs årsmøde, FYPs
årsseminar og karrieredagen på Panum for deres støtte i forbindelse med vores
deltagelse. Vi glæder os til at se jer igen i 2016!
På vegne af bestyrelsen
Annette Rasmussen, forperson i PMS

12. Danske Psykiatere og Børne/ungdomspsykiateres Organisation (DPBO)
Formål
DPBO’s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske organisatoriske og kollegiale interesser. DPBO mener, at det er vigtigt at skabe samarbejde og koordination imellem DPBO, 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 praktiserende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede
medlemmerne i speciallægepraksis vedr. overholdelse af overenskomsten, modernisering, kvalitetsudvikling (e-KVIS), og brug af kliniske vejledninger. DPBO
modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at DPBO
inddrages i godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaftaler og
§64 aftaler.
Hjemmeside
www.DPBO.dk I 2015 har flere meldt sig som bruger af hjemmesiden og der er
mulighed for adskilt lukket debatfora for
- overlæger / afdelingslæger
- praktiserende speciallæger i psykiatri
- praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri
Der er debatindlæg i dialogfora for de praktiserende speciallæger i psykiatri.
DPBO håber, at flere vil gøre brug af denne mulighed for lukket debatfora i 2016.
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ØK 2015
Overenskomst om speciallægehjælp mellem foreningen af speciallæger (FAS) og
regionernes lønnings-og takstnævn (RTLN) kom 01.04.2015 for alle praktiserende
speciallæger. Den kan læses på www.læger.dk.
Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiater
Modernisering blev færdigforhandlet med Danske regioner og RTLN i foråret
2015. En stor tak til forhandlere fra FAPS, Kirsten lkjær, Niels Henrik Nielsen samt
rådgiver Niels Siebuhr og FAS chefkonsulent Pia Fog Winsløw. Fra DPBO deltog
ad hoc moderniseringsgruppen, Kathrine Dahler-Eriksen, Begitte Lauritsen og
Jette LaBianca. Desuden en særlig tak til alle medlemmer som kom med gode
ideer og input til modernisering i forberedelsesfasen. Modernisering er blevet taget i brug den 01.06.15. Et stort ønske fra Danske regioner var at øge antal af 1.
gangs konsultationer, og at indholdet af en undersøgelse og et behandlingsforløb i speciallægepraksis var tydeligt afspejlet i ydelserne i relation til patient, diagnoser samt at behandlingsforløbene blev kortere. Der blev aftalt en ny undersøgelses- og forløbsstruktur, som skelner mellem 3 typer behandlingsforløb; medicinske + samtaler, psykoterapi, og psykoedukation. Der aftales, at der skulle
indberettes en diagnose for forløbet senest ved afslutning. For DPBO var der et
ønske om bedre arbejdsforhold og honorarstruktur, som afspejlede den høje lægefaglige kvalitet med tid til grundig undersøgelse og effektiv behandling af patienter samt mulighed for at benytte klinik- personale.

De praktiserende special-

læger i psykiatri har taget den nye overenskomst i brug og er ved at justere i forhold til modernisering. Der er meget tilfredshed med store dele af moderniseringen. DPBO opfordrer alle til at læse og overholde overenskomsten. Spørgsmål
og svar til psykiatrimoderniseringen findes på www.læger.dk under FAPS / psykiatri modernisering.
Moderniseringsaftalen har et krav om, at praktiserende speciallæger i psykiatri ser
10% flere nye 1. gangs konsultationer hos personer med unikke cpr. nr. Behandlingsforløbene er blevet forkortet til 10 konsultationer per patient med mulighed
for at forlænge til 20 konsultationer, hvorefter kun 10% af patienterne har mulighed for at få en umiddelbar genhenvisning til fortsat behandling i samme forløb.
DPBO ser med bekymring på denne begrænsede mulighed for at sikre god psykiatrisk behandling af de psykiatriske patienter, med angst, affektive sygdom, personlighedsforstyrrelse og ADHD som profiterer af langvarig forebyggende vedligeholdelse af et behandlingsforløb.
DPBO ønsker en dialog med Danske Regioner om at sikre tilstrækkeligt behandlingstilbud til kroniske psykiatriske patienter, som har brug for mere behandling,
end der er mulighed for i et pakkeforløb i regionspsykiatrien eller et forløb hos en
praktiserende psykiater.
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Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i børne- og
ungdomspsykiatrien
Året 2015 har været præget af modernisering af overenskomsten, der blev forhandlet på plads i 2014, og som trådte i kraft den 1.10.2015.
Der er tale om en gennemgribende ændring, der er tilpasset fagets udvikling
gennem de sidste 25 år. Der er en langt større specifikation af ydelser og en opdeling i et undersøgelsesforløb og et behandlingsforløb. Behandlingsforløb skal
igen underinddeles i et medicinsk, psykoterapeutisk og et psykoedukativt forløb.
Som noget nyt er det indeholdt i overenskomsten at hjælpepersonale kan udføre
psykoedukation. Undersøgelse, diagnostik, psykoterapi og medicinsk behandling
er speciallægelige kerneydelser. Som noget nyt kan der ydes gruppebehandling
inden for både psykoedukation og psykoterapi. Der er tilkommet tillægsydelser,
som afspejler tidsforbrug ved skrivearbejde ud over journalarbejde og opgørelse
af psykometriske målinger. Netværksmøder honoreres særskilt.
Det er en svær opgave at sætte honorar på de enkelte ydelser, så den samlede
økonomiramme for specialet udnyttes og overholdes. Tiden må vise, om vi har
ramt rigtigt. Politisk er der et ønske om adfærdsændring, så der ses flere patienter til undersøgelse og færre patienter i langtidsbehandling. Dette afspejles i honorarerne.
Nogle kolleger oplever, at de er gået ned i indtægt. De har så valget mellem at
fortsætte uændret på et lidt lavere niveau eller tilpasse sig de nye muligheder
gennem adfærdsændring. Det vigtigste er dog at bevare arbejdsglæden og sin
egen faglige stolthed.
Bjarne Nielsen
Formanden for sektionen af praktiserende børne- og ungdomspsykiatere
E-Kvis og Akkreditering
Kvalitetsudviklings projekter for begge specialer, som er startet i 2012 som del af
den danske kvalitetsmodel i speciallægepraksis er sat i bero. Der afventes yderligere afklaring.
Aktuelt er der fokus på akkreditering i speciallægepraksis. Der er som led i Den
Danske Kvalitetsmodel (DDKM) og Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet udarbejdet et særligt sæt akkrediteringsstandarder til brug i speciallægepraksis. Akkrediteringen har til formål at sikre, at speciallægepraksis arbejder systematisk med udviklingen af den organisatoriske, den patientoplevede og
den kliniske kvalitet. Der er planlagt survey af psykiatripraksis i 1. & 2. kvartal af
2017 og survey af børne- og ungdomspsykiatri praksis i 3. kvartal af 2017.
Nyt kan læses på www.ekvis.dk.
§66 og §64 aftaler i speciallægepraksis
Der er indgået råderumsaftaler/§66 aftale i Psykiatri i Region Syddanmark med en
’vurderingssamtale’ i Odense. I Region Midtjylland er indgået en §66-aftale i form
af en ’afklarende samtale’. I region I Region Hovedstaden er påbegyndt en dialog om en mulig §66-aftale. I Region Sjælland er indgået en §64-aftale til at øge
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kapaciteten i en speciallægepraksis. Der er tilbagemeldinger om positiv erfaring
med disse aftaler.
Tilsyn til private behandlingssteder for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri
Sundhedsstyrelsen har publiceret målepunkter for begge specialer, som bliver løbende opdaterede på SST hjemmeside; www.SST.dk, sidst i december 2014. Tilsyn har været i gang siden november 2013, og de fleste psykiatere samt børneog ungdomspsykiatere har været igennem tilsyn.
Tilsynsdatoer udsendes med 3 mdr.s varsel fra SST. Alle
nye praktiserende speciallæger skal huske at registrere sig hos sundhedsstyrelsen,
www.SST.dk under tilsyn. Praktiserende speciallæger, som har delepraksis, eller
kontorfælleskab, kan vælge at registrere sig som en klinik med en speciallæge
som ansvarlig og derved reducere udgifter til registrering og tilsyn.
Specialeplan for psykiatri - Sundhedsstyrelsen
https://sundhedsstyrelsen.dk/
Opdatering kom i juli 2015.
Psykiatri omfatter forebyggelse, diagnostik, behandling, opfølgning og rehabilitering af patienter med psykotiske og ikke-psykotiske lidelser samt psykiske lidelser
kombineret med misbrug hos voksne. Den gældende specialevejledning beskriver placering af specialfunktioner i specialet samt krav til varetagelse af hovedfunktion, regionsfunktion og specialiseret funktion.
Speciallægepraksis varetager patientundersøgelse og behandling inden for hovedfunktionsområder.
DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Møder i De Danske Regioner vedr. modernisering vedr. Psykiatri og Børneog Ungdomspsykiatri.
FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speciallæger møder 2 gange om året
DPS, Dansk Psykiatriske Selskab, GF og NPC 15
BUPS-dk, Børne og Ungdomspsykiatrisk Selskab, årsmøde
SAPP’s, Sammenslutning af Praktiserende Psykiater: 2 årlige møder
Møder med Praktiserende Børne- Ungdomspsykiatere 2 gange årligt
UEMS møder: European Union of Medical Specialist. www.uems.eu
Møder i lægeforeningens psykiatriudvalg
Diverse udvalg og møder

Lægeforenings psykiatriudvalg
Lægeforeningens psykiatrigruppe er en fortsættelse af ”ad hoc-gruppe om psykiatri”, nedsat august 2009.
Opgaver:
Lægeforeningens psykiatrigruppe skal rådgive Lægeforeningens bestyrelse i det
sundhedspolitiske arbejde vedr. psykisk sygdom.
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Rådgivningen skal ske på baggrund af holdninger og viden fra de faglige organisationer og selskaber i psykiatrien, DSAM, samt YL og FAS.
DPBO har udpeget:
Jette LaBianca som repræsentant og Erik Skovbjerg som suppleant for psykiatri.
Lene Ruge Møller som repræsentant og Anne Torgny Andersen som suppleant
for børne- og ungdomspsykiatri.
Vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler
sundhedsstyrelsen.dk/.../Vej_Ord_Afhaeng_laegemidler_jun08.pdf
Pva. DBPO har Klaus Damgaard Jakobsen haft en dialog med SST om, hvorvidt
receptfornyelse af lægemidler for behandling af ADHD kun foregår via telefonkonsultation eller e-konsultation hos stabile patienter, hvor der ikke var misbrug.
Sundhedsstyrelsens svar er, at lægen skal se patienten ved personlig konsultation
ved hver ordination. Ordination af afhængighedsskabende lægemidler skal ikke
ske ved telefon eller e-konsultation. Speciallæge i psykiatri og almen praktiserende læge kan indgå en konkret aftale om, at almen praktiserende læge varetager
vedligeholdelsesbehandlingen. Der er ikke tale om delegation, da almen praktiserende læge selv er ansvarlig for sine ordinationer.
Vejledningstekst fastholdes:
§2.2.1 ” Ordination og fornyelse af recepter på afhængighedsskabende lægemidler skal, medmindre særlige omstændigheder taler herfor, ske ved personlig konsultation, således at læge og patient kan få mulighed for at drøfte behandlingen
og risikoen for afhængighed af midlerne. Ordination og fornyelse af midlerne må
ikke finde sted over internettet. ”
§5 Ordination af afhængighedsskabende lægemidler med centralstimulerende
virkning og snævert anvendelsesområde
§5.1 Centraltstimulerende midler som dexamphetamin, methylphenidat og
modafinil
Samarbejde med Dansk Psykiatriske Selskab og Børne- Ungdomspsykiatrisk Selskab
Poul Erik Carlsen som er medlem af bestyrelsen for DPS er observatør i DPBO.
Anne Heurlin er medlem af begge bestyrelser: BUPS-DK og DPBO.
Der er afholdt 1 årligt fælles bestyrelsesmøde mellem DPBO, BUP-DK og DPS i
juni 2014 og oktober 2014 med fokus på kommunikation og strategi om psykiatri
og børne- og ungdoms- psykiatri i forhold til den politiske udvikling og beslutningsproces.
Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere
DPBO anerkender FYP’s indsats i rekruttering til de psykiatriske specialer. FYP og
DPBO fortsætter med at søge en udvikling, så uddannelseslæger som ønsker det,
kan ansættes i speciallægepraksis, som en del af deres kliniske uddannelse i Hstillinger i 6 mdr., hvor ved speciallægepraksis kan bidrage til at øge antallet af
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uddannelses- stillinger. Det anbefales også, at H-læger, I-læger og medicin- studerende benytter sig af mulighed for fokuseret ophold i speciallægepraksis.
UEMS: European Union of Medical specialists
Jorgen E. Nystrup deltager for psykiatere.
Det Psykiatriske Ankenævn:
DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Henrik Kirsmeier som suppleant til
Det Psykiatriske Ankenævn, hvor praktiserende speciallæge Poul-Erik Carlsen er
fast medlem udpeget af DPS.
SAK kurser
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK-kurser (praktiserende speciallægers administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2015.
Tilmelding via læger.dk under kurser. Alle nye nedsatte praktiserende psykiatere
får et tilbud fra FAPS om at deltage gratis i SAK-1 kursus.
Generalforsamling
DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg d. O2.05.2015. Der
blev aftalt kontingent forhøjelse til 600 kr. per år.
Der blev valgt en ny bestyrelse for en 2-årig periode. Tak til Kathrine DalerEriksen og Begitte Lauritsen, som stoppede i bestyrelsen. De har begge bidraget
med mange timers arbejde med modernisering og andre opgaver.
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 30.04.16, kl. 10-12 på Hotel Hesselet i Nyborg. Indkaldelsen udsendes per e-mail og på hjemmesiden. Der er
valg pga. planlagt fratrædelse fra bestyrelsen, hvorfor der vil være behov for nye
opstillere med ideer og energi til de mange opgaver i DPBO’s bestyrelse.
Bestyrelsen består af
For Psykiatri:
Praktiserende speciallæge Jette LaBianca (formand).
Praktiserende speciallæge Klaus Damgaard Jakobsen (næstformand)
Overlæge og deltidspraktiserende speciallæge: Jeanne Molin, (sekretær og kasserer).
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen
Praktiserende speciallæge Armando Baez
Praktiserende speciallæge Erik Skovbjerg
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (suppleant)
For Børne- og Ungdoms Psykiatri:
Praktiserende Speciallæge Bjarne B Nielsen (formand)
Praktiserende Speciallæge Lene Ruge Møller.
Overlæge Anne Heurlin.
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Observatører:
Fra FAPS: FAPS bestyrelsesmedlem og praktiserende speciallæge i psykiatri Kirsten Ilkjær. FAPS bestyrelsesmedlem og praktiserende speciallæge i børne- og
ungdomspsykiatri Anne T. Andersen.
Fra FYP: bestyrelsesmedlem i FYP og 1. reservelæge i psykiatri Andreas Hoff.
Fra DPS: Praktiserende speciallæge i psykiatri Poul-Erik Carlsen.

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
opgave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk
behandlingstilbud 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 stemmer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i
indkaldelsen til generalforsamlingen.
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlinger.
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 protesterer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkomDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-49

mende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion,
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til
generalforsamlingen.
§ 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 medlemmer betaler nedsat eller intet kontingent.
§ 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. Formanden kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperioden 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 sammenhængende 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 speciallæge, 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 bestyrelsesmedlem indtil næste generalforsamling.
Stk. 3
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behørigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
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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
selskabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for generalforsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder
formand 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
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 bestyrelsen, herunder formand.
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordinære generalforsamling.
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrelsesmedlemmer 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 muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlingerne, 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.
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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 dirigenten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første medlemsblad 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 måneder efter ovennævnte mistillidsdagsorden mhp. valg af ny bestyrelse.
§ 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
fællesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk 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.
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Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper.
§9B
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at
selskabet lever op til relevante faglige standarder.
Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende forslag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede
selskaber 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 medlemmer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle udvalg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræsenteret i selskabets udvalg.
Stk. 2
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejseudgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter.
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS
Stk. 1
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til
varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre offentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale organisationer 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 psykiatri.
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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 sammenhængende 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 generalforsamlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor
lovændringens 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
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 generalforsamlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forDANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-54

slaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor endelig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer
på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af
selskabet.
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal tilfalde 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 formanden 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 bestyrelsespladser og formandspost kan sikres.
2.
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling,
overlæge eller praktiserende speciallæge, 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.
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 repræsentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afdelinger.
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psykoterapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg.

DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2015-55

