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Psykiatri er et lægefagligt speciale. Man læser medicin, fordi man vil være læge. Hvis interessen 

for- og rekrutteringen til faget, skal øges, må lægefagligheden i psykiatrien tydeliggøres. En tydelig 

faglighed kan opnås på flere niveauer, og bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab udgør i dén 

henseende et centralt organisatorisk element.  

I DPS-regi vil jeg arbejde for at tydeliggøre lægefagligheden med fokus på uddannelse og 

forskning. Jeg vil have særlig fokus på forskningsformidling i bred forstand. Jeg tror på, at 

vedholdende og vedkommende akademisk nærvær er nødvendigt for at reducere det idelige fokus 

på trivielle produktionskrav og lokale kvalitetssikringsprojekter, som både tager pusten fra 

nuværende kolleger og effektivt vaccinerer fremtidige kræfter mod psykiatrien.  

Jeg mener, at psykiatrien besidder en iboende fascinationskraft og pondus som retfærdiggør, at vi 

satser på ’positiv selektion’ af medicinstuderende. Vi skal begrave klicheen om, at ’kan man ikke 

blive andet, kan altid blive psykiater’. Psykiatri er komplekst, svært og lægefagligt yderste 

udfordrende. Og det skal vi stå ved. Målet bør være, at faget kommer til at fremstå så attraktivt og 

’elitært’, at vi i fremtiden frit kan vælge mellem mange kvalificerede bejlere til faget. 

Herudover vil jeg arbejde for at styrke mulighederne for at udføre klinisk psykiatrisk forskning. 

Junglen af dokumentationskrav, stramninger i lovgivningen og håndhævelsen af dette morads, 

truer i tiltagende grad mulighederne for at tilvejebringe den evidens, der er selve fundamentet for 

et sundhedssystem i verdensklasse. 

Jeg har været dybt fascineret af psykiatrien siden mine første FADL-vagter, og allerede under 

medicinstudiet snusede jeg til klinisk psykiatrisk arbejde og -forskning. Jeg er kandidat fra 2002. 

Siden min introduktionsstilling i 2006 har jeg været tilknyttet Center for Neuropsykiatrisk 

Skizofreniforskning, CNSR, Psykiatrisk Center Glostrup. Jeg forsvarede min ph.d.-afhandling i 2010, 

og blev speciallæge i psykiatri 2017. Jeg er aktuelt ansat i en delestilling henholdsvis som overlæge 

på et lukket afsnit på Psykiatrisk Center Glostrup, samt som seniorforsker på CNSR. Derudover er 

jeg klinisk lektor ved Københavns Universitet. 


