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Kære medlemmer af Dansk Psykiatrisk Selskab. 

Jeg stiller op til DPS’ bestyrelse, fordi jeg ønsker at fortsætte DPS’ mangeårige arbejde for at fremme dansk psykiatri, 
akademisk, klinisk og kollegialt.  

I DPS vil jeg særligt arbejde for følgende tre områder: 

- DPS skal fortsat være en stemme i den offentlige debat 

DPS skal bidrage den offentlige debat ved at være dén stemme der på psykiatri-området bidrager med de mest saglige, 
progressive, videnskabelige bidrag – altid så klart som muligt, og så nuanceret som nødvendigt. Modsat mange andre 
grupper, skal vi aldrig gå på kompromis med et givet vidensgrundlag, men turde tale om det, der er svært. 

- Vi skal ikke bare acceptere, men ligefrem ære den gode diskussion 

Ikke bare mellem faggrupper, men også internt blandt psykiatere er vi ofte uenige om centrale spørgsmål, både holdning 
til moralske spørgsmål, men også fortolkning af data. Kernen i det at være et videnskabeligt selskab er, at diskutere 
metode, resultater og erfaringer. Vi skal være transparente, og tro på, at de sande påstande er de mest robuste i en 
indstændig diskussion. Vi skal turde diskutere de svære spørgsmål, også effekten af psykofarmaka, anvendelsen af tvang 
på godt og ondt, og stole på at offentligheden både tåler og fortjener en nuanceret psykiatri. 

- Dansk psykiatrisk forskning skal vedblive at være af højeste kvalitet 

Psykiatrisk forskning skal bane vejen for høj standard i Danmark. DPS skal arbejde for, at så meget forskning som muligt 
er af metodologisk høj kvalitet, hvilket bl.a. sikres gennem progressive krav til detaljeret, offentlig præ-registrering, 
udtømmende, fuldt åben afrapportering. Mange lægelige specialer – også det psykiatriske – har været præget af det 
modsatte i nogen grad. Dét fortjener patienterne at der gøres op med, for den samlede evidens er grundlaget for 
informeret samtykke! Desuden bør vi i højere grad involvere patienter og pårørende i alle faser af forskning, selvom det 
bestemt er nemmere sagt end gjort – men det kan være med til at sikre, at forskning bliver så relevant som mulig! 

Om mig 

Jeg har været organisatorisk aktiv siden jeg tidligt på studiet startede Psykiatrigruppen for Medicinstuderende (Kbh.), som 
jeg var formand for i flere år, inden jeg i en årrække var bestyrelsesmedlem hhv. formand for Foreningen af Yngre 
Psykiatere (FYP). I denne periode gennemførte vi bl.a. en vigtig finansiel selvstændiggørelse ift. medicinalindustrien. I otte 
år repræsentere de jeg FYP i dennes europæiske pendant, hvor jeg søgte at inspirere europæisk psykiatri med de nordiske 
principper om demokrati og transparens. I DPS har jeg tidligere været medlem af Etikudvalget, og nu siden 2019 
Forskningsudvalget (for slet ikke at nævne det absolut selvbestaltede revy-udvalg!). 

Jeg har i alle årene, ved talrige lejligheder, med stolthed oplyst om psykiatri og psykiatere, gennem offentlige debatter, 
foredrag, podcasts mv. – det vil jeg fortsætte med. 

Jeg håber på mulighed for fortsat samarbejde om det bedste lægevidenskabelige selskab og de dejligste kollegaer – og 
glæder mig meget til vi igen kan mødes! 
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