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Hermed ønsker jeg at opstille til valg til bestyrelsen for Dansk Psykiatrisk Selskab.
Siden mine første ansættelser i psykiatrien har jeg arbejdet i distriktspsykiatrien tæt på almen praksis og
primær sektoren. Efter uddannelse til gruppeanalytiker i Aarhus fik jeg kursusstilling på Kommunehospitalet i
København, og efter speciallægeanerkendelse har jeg været på Sexologisk Klinik, Rigshospitalet. Som overlæge
har jeg været leder i fem år for Distriktspsykiatrisk Center Vesterbro-Kgs. Enghave og gennem de sidste 10 år
for Lokalpsykiatri Djursland. Som psykoanalytiker (IPA) har jeg haft en mindre speciallægepraksis, der siden 1.
september 2016 er udvidet med et deltidsydernummer.
Gennem årene har jeg været optaget af den almene psykiatri, som den viser sig i den primære sundhedssektor
og af mulighederne for udvikling af samarbejdet mellem kommuner, almen praksis og distriktspsykiatrien. Jeg
forventer at kunne udvikle dette samarbejde som en del af mit arbejde i speciallægepraksis. Politisk er der
aktuelt stor opmærksomhed på opgaveglidning og øget prioritering af den primære sundhedssektor.
Hvis jeg bliver valgt til bestyrelsen for DPS, håber jeg at kunne følge denne udvikling tættere. Jeg vil gerne være
med i en arbejdende bestyrelse, nu hvor jeg håber at have lidt bedre tid, og fordi jeg vedvarende er
interesseret i, hvordan psykiatrien udvikler sig de kommende år, hvor vi fortsat kommer til at mangle
speciallæger og må prioritere uddannelsen af nye speciallæger højt. Jeg finder det også af vigtighed at bevare
og styrke de psykoterapeutiske kompetencer blandt speciallæger i psykiatri.
I 1990’erne har jeg været medlem af bestyrelsen som FYP- repræsentant, jeg har været formand for
Videreuddannelsesudvalget igennem en længere årrække, formand for Psykoterapiudvalget og er aktuelt
medlem af Etikudvalget i DPS.
Jeg synes derfor, at jeg kender selskabet fra flere vinkler og ikke mindst mange af medlemmerne fra forskellige
faglige sammenhænge. Jeg forventer at en funktion i bestyrelsen må varetages i et samspil med andre
privatpraktiserende speciallæger.

