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”Giv mig et sted at stå, og jeg skal bevæge
verden," sagde Arkimedes.
I de fleste af livets forhold har man brug for et fast holdepunkt for at kunne udrette noget. Det gælder
også for psykiatrien og psykiaterne.
Vi skal styrke vores identitet som psykiatere, og det skal ske indefra. Vi skal ranke ryggen og være stolte
af det lægelige arbejdsområde, som psykiatrien er – nu mere end nogensinde før. Her har vi brug for det
faste holdepunkt, som Dansk Psykiatrisk Selskab helt naturligt er; det gælder ikke mindst i en tid, hvor et
utal af andre aktører jævnligt sender styrtsøer af ”gode idéer” og ”nye sandheder” ind over os.
Fremtidens psykiater
Hvis vi vil styrke vores fag – og hjælpe patienterne mest muligt – er vi nødt til at definere, hvad det er, vi
psykiatere kan. Derfor har DPS' bestyrelse nedsat en arbejdsgruppe, der skal prøve at definere præcis,
hvad det vil sige at være psykiater: Hvad det er, som gør os specielle ift. de andre behandlere i
psykiatrien? Hvad det er, som vi – og kun vi – kan?
Vi møder ind imellem den påstand, at det at være psykiater primært handler om at se på blodprøver og
EKG, ordinere medicin og udøve tvang. Alt det kan vi naturligvis. Men vi kan da meget, meget mere!
Som læger kan vi komme hele vejen rundt om patientens problemer inden for det bio-psyko-sociale felt.
Dermed være ikke sagt, at vi ikke kan blive bedre – selvfølgelig kan vi det. Med udgangspunkt i den
nyeste forskning skal vi hele tiden have øje for nye aspekter af psykiatrien.
Vi har nu næsten afsluttet arbejdet med 'Fremtidens psykiater'. På Årsmødet, hvor alle gode kræfter er
samlet, fremlægger vi vores tanker på et symposium. Vi glæder os til at høre jeres indspark.
Behov for et repræsentantskab
Men vi skal ikke bare finde ind til kernen. Vi skal blive ved med at udvikle vores fag. Til glæde for os selv
og til gavn for patienterne. Det kan vi gøre ved at styrke tre parametre: videreuddannelse,
efteruddannelse og forskning. Som formand vil jeg arbejde for, at man udpeger en repræsentant for
hvert center/hospital landet over, så vi får etableret et repræsentantskab, der mødes med bestyrelsen et
par gange om året. Det kan bidrage til, at kollegaer landet over får bedre mulighed for at påvirke og tage
ejerskab af bestyrelsens arbejde, så flere får lyst til at være med i det vigtige bestyrelsesarbejde.

På tærsklen til en ny hvidbog
Psykiatrien har i mange år været præget af forskelle – geografiske, holdnings- og interessemæssige. Jeg
vil som formand gøre mit bedste for at respektere disse forskelle, så de ikke står i vejen for hinanden,
men bliver til en frugtbar faglig mangfoldighed.
DPS's Hvidbog har i mange år været et pejlemærke for psykiatrien. Sådan bør det fortsat være. Vi skal
snart i gang med at skrive en ny hvidbog. Den skal udstikke retningen for psykiatrien i hele landet og på
alle områder – fra privat praksis over ambulant og sengepsykiatri til retspsykiatri; både i praksis og hvad
angår klinisk og teoretisk forskning.
Psykiatri er det mest interessante af de lægelige specialer. Det er en glæde at se, at mange af de
dygtigste yngre læger vælger psykiatri. Vi har brug for endnu flere. Derfor er jeg meget optaget af
rekrutteringen. Som formand vil jeg desuden arbejde målrettet på, at vi indadtil så vel som udadtil, over
for politikere, beslutningstagere, medier og befolkningen, får skabt en tydelig og entydig identitet – et
arbejde, jeg allerede nu er inddraget i som DPS' næstformand.
Arbejde
Til daglig er jeg overlæge i retspsykiatrien, hvor jeg er i gang med to større forskningsprojekter. Jeg har
indtil nu været TR for overlægerne på mit center og formand for overlægerådet i RHP. Tidligere har jeg
været uddannelsesansvarlig overlæge og leder af en akutafdeling.
Jeg har nu været medlem af DPS' bestyrelse i et år – det meste af tiden som næstformand. Siden jeg
kom ind, har jeg desuden været formand for DPS' Efteruddannelsesudvalg og medlem af Etikudvalget.
Derudover er jeg medlem af det udvalg, der arbejder med at definere fremtidens psykiaterrolle. En enig
bestyrelse har peget på mig som kommende formand for DPS.

