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Jeg stiller op til bestyrelsen i DPS.
Jeg har været speciallæge i psykiatri siden marts 2014 og har arbejdet i en psykiatriske
modtagelse, samt akutafdelingen og i det ambulante med hurtige ambulante tider.
Derudover været uddannelsesansvarlig overlæge for medicinstuderende, underviser på Ikurser, for somatiske kolleger, og i politiske fora.
Jeg har gennem de sidste par år fået et større blik for det organisatoriske og politiske
system som psykiatrien er en del af. Har siddet som regionsrådspolitiker for Psykiatri-Listen i Region Midtjylland og
taget kampe her for at fastholde psykiatrien på den politiske dagsorden. Har via dette fået et ekspansivt netværk til
interesseorganisationer, faglige forbund og politikere både regionalt og nationalt. Derudover har jeg også på
psykiatriens vegne bevæget mig på græsrodsniveau med bevægelsen #VærdigPsykiatriForAlle og med happenings
kommet i dialog med politikere på Christiansborg. Samtidig møder jeg i mit kliniske arbejde de fleste syge når de har
det værst i akutpsykiatrien og her oplever jeg de udfordringer vi stadig har i psykiatrien på nært hold. Vi står dog ved
begyndelsen af en kommende 10-års plan for psykiatrien og vi har en unik mulighed for at påvirke retningen for
fremtidens psykiatri i Danmark. Min situation er aktuelt at jeg trækker mig fra mit politiske virke som
regionsrådsmedlem, da jeg har stillingsskift til ledende overlæge i Psykiatrien i Vejle i Region Syddanmark. Jeg kan dog
ikke lade være med at blande mig i psykiatridebatten og jeg ser større muligheder herfor ved at repræsentere vores
faggruppe som bestyrelsesmedlem i DPS. Vi står overfor store forandringer i psykiatrien og med en større bevågenhed
har vi også muligheder nu for at vise vejen til den psykiatri vi ønsker os.
Jeg vil gerne være med til vi får de positive historier frem. Men nogle gange er vejen dertil ved at fortælle om hvor
udfordringerne er, så der kan laves rette prioriteringer. Noget drejer sig om penge, men en del drejer sig også om
ledelse, arbejdsmiljø (og fastholdelse samt rekruttering), organisering, det kollegiale fællesskab, at skabe rum til
fordybelse og supervision af yngre kolleger og at tænke læring ind i enhver situation. Vi skal også som fagligt selskab
stå på mål for både etiske, faglige , kulturelle og menneskelige dilemmaer i psykiatrien og det synes jeg DPS’s
bestyrelse gennem de sidste år har gjort flot og tydeligt. Der har netop været kommunikeret med stor troværdighed,
ordentlighed, men også med en skarphed, når det har været nødvendigt. Og i den ånd vil jeg gerne bidrage til arbejdet i
bestyrelsen. Jeg ser en unik mulighed for at være med til at præge fremtidens psykiatri bl.a. via en kommende 10-årig
psykiatriplan og håber at kunne bidrage med min erfaring fra politik, græsrodsarbejde og min kliniske hverdag.

