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1. Formandens Beretning 
1.1 DPS’ struktur  
Dansk Psykiatrisk Selskab (DPS) er et videnskabeligt selskab for læger der interesser 
sig for psykiatri. Medlemmerne er derfor altovervejende speciallæger i psykiatri og 
læger under uddannelse til speciallæge i psykiatri. En del af medlemmerne er slut-
tet sammen i Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP). Selskabets øverste myndighed 
er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i februar eller marts. På generalfor-
samlingen vælges formanden for selskabet og bestyrelsen. Bestyrelsen kan ned-
sætte en række stående udvalg inden for de områder, der er selskabets særlige 
arbejdsområde, nemlig uddannelse og forskning. Bestyrelsen har endvidere mu-
lighed for at udpege ad hoc udvalg, når særlige opgaver gør det påkrævet. Sel-
skabets love giver mulighed for, at medlemmer kan slutte sig sammen i faglige 
grupper (interessegrupper) samt for, at andre psykiatriske selskaber kan være as-
socieret selskab til DPS. Interessegrupperne kan organisere sig med vedtægter, der 
er godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab. Se endvidere selskabets love. 

1.2 Medlemmer 
Medlemstal pr. 31. december 2021  
Ordinære medlemmer: 887 
Æresmedlemmer: 3 
Korresponderende medlemmer: 18 
Alderspensionister og ikke-erhvervsaktive medlemmer: 262 
Udlandsarbejdende medlemmer: 7 
I alt: 1.177 

Antal medlemmer Mænd Kvinder I alt 
YL 116 207 323 

Medlemmer afgået ved døden i år 2021: 

Peter Ditlev Bjulver 
Jens Krabbe 
Steffen Kierulff 
Birgit Severin 
Finn Andersen 
Jytte Lise Dahlstrøm 

Æret være deres minde 

1.3. Medlemsmøder 
Medlemsmøde nr. 629, generalforsamling 2021, blev holdt den 11.3.21, kl. 16. Den 
blev afholdt virtuelt pga. coronasituationen. Protokollat af generalforsamlingen er 
indsat efter formandens beretning. 

1.4. Bestyrelsen pr. 1. januar 2022 
Gitte Ahle, formand, valgt 2018 
Lene Høgh, næstformand, valgt 2018 
Mikkel Vossen Rasmussen, næstformand, valgt 2020 
Kirsten Ilkjær, kasserer, valgt 2021 
Simon Hjerrild, sekretær, webredaktør, valgt 2019 
Rasmus Handest, valgt 2018 
Thomas Kirkegaard, valgt 2018 
Sidse Arnfred, valgt 2021 
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Bjørn Ebdrup, suppleant 

I efteråret 2021 konstituerede os med to næstformænd. Dette for at sikre kontinu-
itet og ”oplæring” af formandskandidat. Planen var også, at formandens arbejds-
belastning skulle lettes, dette blev dog ikke tilfældet pga. stort arbejdspres med 
bl.a. 10 års plan. 

1.5. Bestyrelsens arbejde 2021 

1.5.1. Bestyrelsesmøder 
Bestyrelsen har i 2021 holdt bestyrelsesmøder 4/1, 1/2 , 1/3, 12/4, 3/5, 7/6, 12-13/9, 
5/10, 1/11 og 2/12. 

1.5.2. Endnu et år præget af Covid-19 
2021 blev heldigvis kun delvist præget af covid-19. Vores første bestyrelsesmøder 
måtte holdes virtuelt. Det samme gjorde sig gældende for vores Årsmøde samt 
generalforsamling. I 2020 måtte vi aflyse årsmødet og udsætte generalforsamlin-
gen, så vi havde været på forkant med dette i år og arrangeret et virtuelt årsmøde 
og en virtuel generalforsamling, hvor vi havde professionelle folk på til at styre det. 
Selvom vi manglede det sociale aspekt, synes vi, at vi fik et godt og spændende 
årsmøde ud af det. De enkelte oplæg blev efterfølgende lagt på hjemmesiden, så 
man også der kunne have glæde af dem. På trods af kampvalg forløb også vores 
generalforsamling godt med hjælp fra de professionelle. 

Fra juni måned blev det atter muligt at holde bestyrelsesmøder fysisk. Der har ikke 
været mulighed for at mødes på RHPs lokalisationer for folk udefra under pande-
mien, hvorfor vi ikke længere kunne holde vores møder på afd. O på Rigshospita-
let, således som der har været tradition for i en årrække. På grund af dette og for 
at tilgodese bestyrelsesmedlemmer fra andre dele af landet end Storkøbenhavn, 
har vi holdt vores møder forskellige steder, herunder Domus Medica og Hesselet. 

I juni holdt vi efter bestyrelsesmødet vores årlige møde med DBPO. Herfra var 
blandt andet et ønske om et ”Transitionsudvalg”, som der kommes nærmere ind 
på. 

I september holdt vi vores årlige internat. Det blev holdt på Hesselet. Her drøftede 
vi større emner, som blandt andet udvalgenes funktion og sekretariatsfunktion fra 
lægeforeningen. Begge emner uddybes senere. 

I november holdt vi møde med professorerne og fik deres input til 10-årsplanen. 

1.5.3. Udvalgene 
Som nævnt har vi brugt en del tid på at gennemgå udvalgene. Der sidder i hvert 
udvalg en repræsentant fra bestyrelsen, som melder tilbage på hvert bestyrelses-
møde, hvad der arbejdes med i udvalgene, og hvordan det går. I mange af udval-
gene går det fint, men det er desværre meget ofte et problem at skaffe medlem-
mer til udvalgene, hvilket er meget ærgerligt, da udvalgenes arbejde er af stor 
betydning for DPS. 

Vi har f.eks. i år måttet nedlægge et vigtigt udvalg som efteruddannelsesudvalget, 
da ingen var interesserede i at deltage i det. Vi vil gerne opfordre jer til at melde 
jer og deltage i udvalgsarbejdet, der er jævnligt opslag på vores hjemmeside og 
ansøgninger i vores medlemsbreve. 

Et vigtigt udvalg som transitionsudvalget, som er indstiftet af DBPO og gerne skulle 
bestå af både voksen- og børne-unge- psykiatere har meget svært ved at komme 
fra start pga. manglende medlemmer. 
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De to ad-hoc udvalg, som vi nedsatte sidste år, har haft forskellig skæbne. 

Udvalget for digitalisering og innovation har været en stor succes og er nu gjort til 
et stående udvalg. 

Udvalget for kvalitetsløft af psykiatrien er desværre ved at sygne hen. Da det ikke 
desto mindre er et overordentligt vigtigt udvalg, vil jeg selv prøve at løfte det her 
efter min formandstid. 

I 2021 har vi nedsat et udvalg, som skal arbejde med fagområder. Dette udvalg 
tegner til at blive en succes. 

1.5.4. Sekretariatsfunktion 
Vi har valgt at købe samlet sekretariatsbistand hos Lægeforeningen, som mange 
andre lægevidenskabelige selskaber også gør. Det er en stor fordel, at alt er samlet 
et sted, og det er en stor lettelse for bestyrelsen – særligt kasserer, sekretær, for-
mand og næstformand. Det er yderligere en lettelse, da vi ikke længere holder 
møder på Afd. O på Rigshospitalet, men rundt i landet og i Domus Medica.  

Ud over, at det har lettet vores arbejde, finder vi det også hensigtsmæssigt ikke at 
være tilknyttet en afdeling i RHP, men være mere uafhængige og landsdækkende.  

Det betyder desværre, at vi må sige farvel til Helen, som vi har været rigtigt glade 
for og som igennem mange år har ydet en stor indsats for DPS.  

1.5.5. Hvidbogen 
Vi havde vores Hvidbog på sidste generalforsamling til godkendelse, og den ud-
kom i efteråret. Hvidbogen kom i forbindelse med, at psykiatriplanen endnu en-
gang blev udsat, hvilket gav den en del medvind i pressen. 

Vi er blevet rigtig godt tilfredse med Hvidbogen, og vi takker alle som har deltaget 
i arbejdet, særligt professor Poul Videbech, som har ydet en enorm indsats som 
redaktør. 

1.5.6. Pamfletten Den nødvendige og den unødvendige tvang 
I sommer udgav DPS pamfletten Den nødvendige og den unødvendige tvang. Der 
var behov for at nuancere debatten om tvang, som hovedsageligt er blevet set 
som noget negativt de senere år. Vi ønskede at anskueliggøre, at psykiatriloven 
var tænkt som en omsorgslov, og at fjernelse af den unødvendige tvang er en 
politisk beslutning. 

1.5.7. 10 års-planen for psykiatrien 
I januar 2021 var de fysiske møder vedrørende 10-års-planen sat i stå pga. corona, 
og vi kunne kun holde virtuelle møder. Møderne i arbejdsgrupperne blev aflyst, så 
det var kun følgegruppemøderne som fortsatte. 

Vi har deltaget i de følgegruppemøder, som var, og desuden sendt tekstnære 
kommentarer ind, samt holdt bilaterale møder med Sundhedsstyrelsen. 

Mødet som skulle have været holdt før sommerferien, blev udsat til efter sommer-
ferien pga. travlhed med at skrive kommentarer sammen. Det udkast, som vi ef-
terfølgende fik, var uden det fokus på psykoselidelser, som vi ønskede. Vi mente, 
at planen fortsat hovedsageligt omhandlede mental sundhed og mistrivsel og ikke 
var en psykiatriplan. Så vi meddelte, at vi ville forkaste planen eller tage afstand til 
den, hvis ikke det blev anderledes. 

Der var altså en del sværdslag undervejs, og når man er over 50 interessenter i en 
følgegruppe, kan man selvfølgelig ikke forvente at få alle sine ønsker opfyldt. Vi 
synes, at planen er landet fint, og at vi har fået mange af vores mærkesager med. 
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Det er lykkes nogenlunde at få luget ud i misforståelserne vedrørende mental 
sundhed, mistrivsel, psykiske lidelser og forebyggelse. De kameler, som vi har måt-
tet sluge, er ikke større end, at de kan spyttes ud igen.  

Stor tak til FYP og vores professorer for at hjælpe med at kommentere udkastene 
undervejs. 

Planen blev som bekendt offentliggjort den 13.1.2022. Tilbage står et stort arbejde 
for DPS i forbindelse med de politiske forhandlinger vedrørende planen. 

1.5.8. Lægeforeningen 
DPS har fortsat et fremragende samarbejde med Lægeforeningen. Som nævnt 
sidste år har vi, i forbindelse med 10 års planen løbende afholdt møder, hvor for-
manden for Lægeforeningen er mødeleder, og hvor der er deltagelse af både 
Yngre Læger, Overlægeforeningens Psykiatriudvalg, PLO, DSAM, BUP og DBPO.  

Vi har været enige om målet for Psykiatriplanen hele vejen igennem, nemlig en 
plan på linje med kræftplanerne; og det var i fællesskab, at vi meddelte, at vi ville 
tage afstand til planen, hvis ikke det blev en plan med psykiatri. Vi er meget glade 
og taknemmelige for, at Lægeforeningen støtter DPS på denne måde. De har stort 
politisk indblik og kræfter, som kan løfte den store opgave. Vi vil fortsætte det 
tætte samarbejde fremover, hvilket også er meget vigtigt for os under de politiske 
forhandlinger af planen. 

1.5.9. Sundhedsstyrelsen 
DPS har også fortsat et godt og tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen. Vi har 
som nævnt holdt en del bilaterale møder. De er meget lydhøre overfor, hvad vi 
har af input. Det er vores klare indtryk, at de virkelig ønsker, at politikerne giver 
psykiatrien et ordentligt løft denne gang. De taler også om, at det skal være på 
linje med kræftplanerne. 

1.5.10 Psykiatrialliancen 
Psykiatrialliancen består af 35 organisationer. Vi sidder med i koordinationsgrup-
pen, som en mindre del af organisationerne. Koordinationsgruppen er beslut-
ningsdygtig på alliancens vegne. 

Psykiatrialliancen får mere og mere gennemslagskraft. Der er kommet ny talsper-
son – Mads Engholm, som er fra Bedre Psykiatri. FOA har fortsat sekretariatsfunk-
tionen. 

1.5.11 Mødeaktivitet i øvrigt 
Som de tidligere år har vi holdt møde med psykiatriordførerne.  

Vi har ligeledes som vanligt holdt møder med Socialstyrelsen, KL, FOA, SL, SIND, 
Bedre Psykiatri m.fl. 

De fleste møder har måttet holdes virtuelt. 

1.5.12 Det Psykiatriske patientklagenævn PPKN 
Vi har afholdt en del møder og været i kontakt med både lægelige medlemmer i 
PPKN, ledelsen i PPKN og lægeforeningen pga. store problemer i PPKN. Vores 
medlemmer føler sig desavoueret, og der har været en dårlig tone gennem læn-
gere tid. Desuden træffes der afgørelser på varierende juridisk grundlag, som vur-
deres til skade for patienterne. Det har medført, at der nu ikke kan rekrutteres 
læger til PPKN. Situationen er alvorlig, og der er endnu ikke fundet en løsning. 
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1.5.13. Nyborg Strand 
Det kom jo ikke på tale at holde fysisk årsmøde i 2021, og fremadrettet vil der 
formentlig gå en årrække, før vi vender tilbage til Nyborg Strand – om nogensinde. 
Der er endnu ikke faldet afgørelse i sagen, som de fører imod os. 

De fremtidige årsmøder er planlagt at skulle afholdes på Hotel Legoland, som er 
det sted, der kan rumme os alle. 

1.5.14. Ud i landet 
Vi har fortsat ikke opgivet at afholde nogle bestyrelsesmøder om året, hvor vi sam-
tidig ser, hvordan psykiatrien er arrangeret forskellige steder i landet. Planen var, 
at vi skulle have besøgt ”De særlige pladser” i Frederikssund, og en speciallæge-
praksis i Aarhus. Desværre måtte det aflyses pga. Covid-19. 

1.5.15. Høringssvar. 
• Høring vedr. den kliniske retningslinje om forudsigelse af aggression og 

vold, inden for kort tid, hos patienter indlagt på psykiatrisk sygehus. 
• Den Nationale Skizofrenidatabase - revideret indikatorsæt 
• Høring over lovforslag om ændring af lov om anvendelse af tvang i psy-

kiatrien m.v. 
• Høringssvar til lov om ændring af retsplejeloven, lov om fuldbyrdelse af 

straf mv. og lov om ændring af straffeloven okt. 2021. 

1.5.16. Udpegninger fra DPS i 2021 
Styregruppen for demensdatabasen 
Overlæge Jan Holten Lützhøft 

Rådgivende udvalg for Rationel Farmakoterapi 
Professor Martin Balslev Jørgensen 

Arbejdsgruppen vedr. Covid-19 senfølger 
Overlæge Simon Hjerrild 

Arbejdsgruppen vedrørende NKA for beroligende medicin 
Professor Bjørn Ebdrup 
Klinikchef Lone Baandrup 
Overlæge Maria Brink 

Arbejdsgruppen for logbog.net og evaluer.dk 
Professor Sidse Marie Arnfred 

Arbejdsgruppen vedrørende NKA for behandling af søvnforstyrrelser med Mela-
tonin 
Klinikchef Lone Baandrup 

Styregruppen for skizofrenidatabasen 
Ledende overlæge Jens Bo Thomsen 

Udvalg vedrørende vurdering af behandlingsindikatorer ADHD 
Overlæge Simon Hjerrild 
Speciallæge i psykiatri Peter Handest 

Abortankenævn 
Speciallæge i psykiatri Lene Høgh 

5.1.17 Forfattere og referenter for Medicin.dk 
Forfattere:  
Anders Fink-Jensen 
Lars Vedel Kessing 
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Simon Hjerrild 
Poul Videbech 
Jakob Krarup 

Referenter:  
Anders Fink-Jensen  
Jimmi Nielsen  
Sune Straszek  
Martin Balslev Jørgensen  
Maj Vinberg  
Torben Arngrim  
Jannik Bjerrum 

5.1.18 Sommerskole 
Vi måtte desværre afstå fra at afholde sommerskole i 2021 pga. Covid-19. Vi gen-
optager sommerskolerne, så snart det kan lade sig gøre. 

5.1.19 Ad hoc udvalg 
Udvalg for fagområder. Udvalget skal have et samlet, konkret forslag om subspe-
ciale-struktur og implementering klar til årsmødet 2023. 

5.1.20 DPSnet og informationsstrategi 
I foråret flyttede dpsnet.dk til en ny, moderne platform, der leverer tidssvarende 
tekniske muligheder, hvilket bl.a. omfatter et mere overskueligt layout, bedre me-
nuer, integration af video, medlemslogin m.m. Dette har vi fx benyttet til at gøre 
oplæg fra det virtuelle årsmøde tilgængelige på hjemmesiden for medlemmer.  

I 2021 var der i alt 79.952 besøg mod 102.334 i 2020 (et fald på 22 pct.). Heraf var 
de 45.462 unikke besøg i 2021 – mod 58.526 i 2020 (et fald på 22,5 pct.). 

De mest besøgte var:  
Nyheder 
Årsmøde 2022 
Guidelines 
H-stilling 
I-stilling 

5.1.21 Presse 
På pressesiden har hovedfokus i 2021 været på 10-årsplanen for psykiatrien. I den 
sammenhæng har ”Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031”, der blev lan-
ceret primo november spillet en væsentlig rolle. Vi har bestræbt os på via pressen 
at formidle den linje og de ambitioner, der gives udtryk for i hvidbogen, for på den 
måde at bidrage til at sætte det størst mulige aftryk på Sundhedsstyrelsens oplæg 
til psykiatriplanen.  

I arbejdet med psykiatriplanen har det fra vores side været et vigtigt budskab, at 
psykiatrien spænder bredt, når det gælder lidelsernes karakter og konsekvenser 
for patienterne. Derfor har vi gentagende gange fremført den pointe for presse og 
politikere, at berettiget bekymring for børn og unges mentale helbred ikke må 
medføre, at man glemmer at prioritere voksne patienter med bl.a. alvorlige psyko-
selidelser. Ambitionerne om bedre forebyggelse er gode, men der skal være en 
velfungerende psykiatri til dem, der er syge, og til dem, der rammes af psykisk 
sygdom i fremtiden.  

Fra DPS’ side har det været vigtigt understrege, at der er behov for et bredt løft af 
psykiatrien, der både omfatter børn og unge, voksne samt ambulant behandling 
og vilkårene på de psykiatriske afdelinger. Arbejdet med kommunikation og presse 
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ifm. 10-årsplanen er sket i et tæt samarbejde med Lægeforeningen samt patient- 
og pårørendeforeninger. Psykiatrialliancen har i den sammenhæng spillet en vigtig 
rolle.  

Et andet centralt tema i 2021 har været anvendelsen af tvang i psykiatrien. Midt på 
året udgav DPS pamfletten ”Den nødvendige og den unødvendige tvang: Et nu-
anceret blik på tvang i psykiatrien”, der blev sendt til presse og politikere. Pamflet-
ten redegør for, at vi allerede i dag har stor viden om og erfaring med, hvordan 
anvendelsen af tvang kan nedbringes markant i psykiatrien, hvis der tilføres mere 
personale med de rigtige kompetencer. Desuden uddyber pamfletten, hvorfor 
tvang fortsat vil være nødvendigt og hensigtsmæssigt at anvende i nogle situatio-
ner -  både af hensyn til patienter og personale. Som forventet har det ikke været 
helt let at komme igennem med viden om tvang til presse eller politikere. Men det 
er et emne vi fortsat vil beskæftige os indgående med i 2022, hvor vi forventer, at 
der vil være betydeligt politisk fokus på området.  

Presseopgaverne i DPS omfatter bl.a. pressetelefon, pressekontakter, tekster til og 
opdatering af hjemmeside samt input/korrektur ifm. publikationer. For at kunne 
føre en proaktiv pressestrategi ansatte vi derfor i oktober Sybille Hildebrandt som 
pressemedarbejder, således at hun og Mads Damgaard begge er tilknyttet DPS to 
dage om ugen. Sybille har stor erfaring som journalist på sundhedsområdet for 
bl.a. Dagens Medicin og Weekendavisen, og hun har tidligere været pressekonsu-
lent for Region Hovedstaden. Hun har således et stort netværk i medierne og stor 
viden om, hvordan DPS kan nå endnu bredere ud med formidling af lægefaglig 
viden om psykiatrien.  

1.5.22 DPS 2021  
DPS har haft endnu et travlt år. Særligt har arbejdet med 10 årsplanen og Hvidbo-
gen været omfattende. Vi synes, at vores Hvidbog for de kommende 10 år er blevet 
virkelig god, så god, at Sundhedsstyrelsen blot kunne have kopieret den, og selv 
sparet arbejdet med 10 årsplanen. Når det er sagt synes vi, at det er lykkes for os 
at komme til orde i Sundhedsstyrelsens 10 årsplan, og at vi har fået vores væsent-
ligste mærkesager med. 
Bestyrelsen vil gerne takke alle, som har medvirket til arbejdet med Hvidbogen og 
10 årsplanen. Vi vil ligeledes rette en varm tak til selskabets medlemmer for, at vi 
kan stå sammen om opgaven med at få løftet hele det psykiatriske område både 
regionalt og kommunalt, og for at I på hver jeres måde har løftet opgaven med at 
bedre patientbehandlingen, fremme vores omdømme i offentligheden og skabe 
en positiv stemning omkring vores fag. En særlig tak til de mange medlemmer, der 
har bidraget i faglige og organisatoriske arbejdsgrupper, med pressearbejde, for-
midling af ny forskning, undervisning og andet. Vi vil også rette en varm tak til alle 
jer, som gennem året har løftet et stort arbejde for DPS i vores forskellige udvalg, 
og jer, der som udpeget af DPS løfter store forskelligartede opgaver, og jer der 
har været behjælpelige med udfærdigelse af høringssvar. Tusind tak fordi I bered-
villigt stiller op og hjælper, når bestyrelsen har behov for det. Mange tak for ind-
satsen. 

2. Årsmøde 2021 
2.1 Protokollat fra ordinær generalforsamling 

Protokollat for Dansk Psykiatrisk Selskabs Generalforsamling 11/3-2021 
Park Inn, Engvej 171, 2300 København, Danmark 
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Generalforsamlingen afholdtes som virtuelt møde fra Hotel Park Inn's lokaler på 
Engvej 171. Gitte Ahle, Thomas Kirkegaard og Ulla Knorr var samlet på adressen, 
mens den øvrige bestyrelse deltog virtuelt. Afstemning om fordeling af bestyrel-
sespladser til den nye bestyrelse foregik online og via brevstemmer. 

Protokollat udarbejdet af Mads Damgaard. 

VALG AF DIRIGENT 
Ulla Knorr valgt. Generalforsamlingen er retmæssigt varslet og indkaldt. 

FORMANDENS BERETNING VED GITTE AHLE 
Antallet af medlemmer gennemgået. Medlemmer afgået ved døden nævnt og 
æret med et minuts stilhed. Bestyrelsesmedlemmerne gennemgået. 

GA beretter, at bestyrelsesarbejdet pga. covid-19 er forløbet betydeligt anderledes 
end andre år. Bestyrelsen har bl.a. måtte aflyse turene rundt i landet for at besøge 
de forskellige regioner. 

Arbejdet med 10-årsplanen har fyldt meget. Covid-19 har påvirket arbejdsproces-
serne i følgegrupperne og ført til aflysning af møder, hvilket medvirker til, at 10-
årsplanen bliver forsinket. 

DPS har et godt samarbejde med Psykiatrialliancen og Lægeforeningen, der bl.a. 
yder stor støtte i arbejdet med 10-årsplanen. Sundhedsstyrelsen er ligeledes en tæt 
samarbejdspartner, der lytter til de anbefalinger, DPS giver ifm. 10-årsplanen. 

DPS har i samarbejde med Sind og Lægeforeningen skrevet et brev til Sundheds-
styrelsen med opfordring om bredere evaluering ang. brug af videokonsultationer 
i psykiatrien. Det vurderer vi er nødvendigt, da der på nuværende tidspunkt ikke 
er evidens for, om der kan laves en tilstrækkelig faglig vurdering af patienter under 
virtuelle møder. 

Det var vanskeligt at få psykiatriordførerne i tale sidste år, da covid-19 tog op-
mærksomheden på sundhedsområdet. I år tegner der til at være større interesse 
for området pga. det forestående politiske arbejde med 10-årsplanen for psyki-
atrien, og vi har på den baggrund foreløbigt aftalt møder med psykiatriordførerne 
fra SF, Socialdemokratiet og Venstre. 

Afholdelsen af sommerskole blev aflyst i 2020, og aflyses igen i år pga. covid-19. Vi 
håber at kunne genoptage afholdelse af sommerskole i 2022. 

Den nye hvidbog er p.t. i høring og lægges på hjemmesiden, når den endelige 
version er klar. 

Sagen med Nyborg Strand kører fortsat, da det ikke har været muligt at indgå 
forlig. Derfor skal sagen føres i retten. Pga. sagen flyttes årsmøderne fremover til 
Hotel Legoland, hvor vi forventer at kunne afholde fysisk årsmøde næste år. 

Mads Damgaard blev ansat for et år siden som pressemedarbejder. Opstart præ-
get af ikke at kunne mødes med samarbejdspartnere. Fremover vil han bl.a. hjælpe 
med produktion af indhold til den nye hjemmeside. 

Den nye hjemmeside lanceres inden d. 1. april. Siden bliver mere levende end den 
gamle, idet den bl.a. giver med mulighed for at lytte til podcast og se video. Det 
bliver samtidig muligt at placere indhold, der er forbeholdt medlemmer, bag login. 
Der sikrer en lettere adgang til Nordic Journal og skaber mulighed for et bloguni-
vers, hvor selskabets medlemmer kan debattere internt. Beslutningen om at holde 
debatten bag login, skyldes sikkerhedssyn, der bl.a. afstedkommes af, at 
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lanceringen af pamfletten sidste år til førte til trusler mod GA samt bureauet, Geel-
Muyden Kiese, DPS har samarbejdet med ifm. udarbejdelsen af pamfletten. 

ÅRSBERETNING FOR DPBO VED EJNAR BUNDGAARD LARSEN: 
Året var præget af covid-19. Det betød bl.a., at der stort set ikke blev afholdt fysiske 
møder.  

Medlemstallet falder årligt en smule, da man aktivt skal melde sig ind. 

En stor del af medlemmerne har meldt sig til at stå til rådighed, hvis der bliver brug 
for dem ifm. covid-19. 

Rejselegatet blev ikke uddelt sidste år, da der p.t. ikke er meget rejseaktivitet pga. 
pandemien. 

Der har tidligere været vanskeligheder med at sælge praksisser, der ligger langt 
fra de store byer. Den udvikling er nu vendt til det bedre. 

Der er stigende fokus på, at der skal være mulighed for at komme i uddannelse 
ved praksisserne. 

DPBO afholder generalforsamling d. 24. april, hvis det bliver muligt at mødes fysisk. 
Hvis det ikke er tilfældet, vil generalforsamlingen blive udsat. 

ORIENTERING OM FYP VED TROELS SMIDT: 
Troels Smidt opremser medlemstal og bestyrelsesmedlemmer. 

Covid-19 forhindrede sidste år afholdelse af fysisk generalforsamling, og general-
forsamlingen vil også i år blive afholdt online. FYP håber at kunne genoptage af-
holdelsen af fysisk generalforsamling fra og med næste år. 

FYP deltog sidste år aktivt i pressedebatten om bl.a. psykiatriplanen og rekrutte-
ring. Foreningen har stort fokus på transitionen, der ligger i overgangen fra Børne- 
og ungdoms- til voksenpsykiatrien. 

FYP har bidraget til hvidbogsarbejdet. 

FYP afholder fysiske foredrag for yngre læger. Sidste år nåede man at afholde to 
foredrag om transkønnethed, inden covid-19 lukkede ned for mødeaktiviteten. 

FYP arrangerer videoforedrag for yngre læger med henblik på at styrke uddan-
nelse og udbrede viden om området. 

Sidste år tildelte FYP prisen som årets uddannelseslæge til Anna Sofie Hansen, der 
er Ph.d. studerende i Region Nord. 

Prisen som årets speciallæge er netop blevet tildelt Marianne Jepsen, der er over-
læge ved Psykiatrisk afdeling Esbjerg. 

REGNSKAB VED TOVE MATHIESEN 
a) Efter aflysningen af det fysiske årsmøde i 2020, var der sidste år udgifter 

til et udsat årsmøde, der blev afviklet online, samt til tilbagebetalinger til 
medlemmer, der havde betalt for deltagelse i det fysiske årsmøde. Det var 
ikke alle, der bad om refusion. Disse betalinger overføres i stedet til beta-
ling for deltagelse i årsmødet i 2022. 

b) Der har været udgifter til advokat ifm. det aflyste årsmøde ved Nyborg 
Strand. Hvis DPS taber retssagen, skal vi betale godt en million til Nyborg 
Strand. Dertil kommer ekstra udgifter til advokatbistand. 

c) Der er sket en lille stigning i kontingentbetalingen, men underskuddet er 
en smule større end året før. Det skyldes bl.a. ekstra udgifter til udvikling 
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af ny hjemmeside. Der har desuden været større udgifter end normalt til 
betaling af Nordic Journal. Det skyldes, at der pga. en fejl ikke er gennem-
ført betalinger de seneste fire år. 

d) Fremover udgår udgifter til revisor, da ydelsen i stedet købes hos Læge-
foreningen. 

e) Den samlede egenkapital falder som følge af regnskabet. 

Der blev stillet følgende spørgsmål til regnskabet: 

• Indeholder egenkapitalen indtægter fra I-kurser? 
Hertil svarede TM: Ja. 

• Hvorfor er årsmødekontoen ikke slået sammen med DPS-kontoen? 
TM svarede, at det er historisk betinget, og man kan overveje en sam-
menlægning. I øjeblikket bidrager adskillelsen til at skabe overblik ifm. 
den verserende sag med Nyborg Strand. 

• Har bestyrelsen en anbefaling ifm. evt. udgifter til Nyborg Strand? 
TM svarede, at det har bestyrelsen endnu ikke taget stilling til. 

Revisoren har ingen bemærkninger til regnskabet. 

Det anbefales, at kontingentet fastholdes uændret. Der var ingen indvendinger.  

Revisor og kollegialrevisor godkendt. 

Det samlede regnskab kan læses på hjemmesiden. 

INDKOMNE FORSLAG 
Der var ingen indkomne forslag. 

VALG TIL BESTYRELSE 
Fem kandidater opstiller til kampvalg om fire bestyrelsespladser, hvoraf den ene er 
pladsen som suppleant. Kandidaten, der får fjerde flest stemmer, bliver suppleant. 

Følgende kandidater opstiller og holder oplæg: 

• Simon Hjerrild 
• Bjørn Ebdrup 
• Sidse Arnfred 
• Andreas Hoff 
• Kirsten Ilkjær 

Efter de individuelle oplæg var der mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne. 
Der blev ikke stillet spørgsmål. 

A. Simon Hjerrild genvælges til bestyrelsen 
B. Sidse Arnfred vælges til bestyrelsen 
C. Kirsten llkjær vælges til bestyrelsen 
D. Bjørn Ebdrup vælges til bestyrelsen som suppleant 

EVENTUELT 
Generalforsamlingen afholdes næste år d. 11. marts og vil formentligt finde sted på 
Hotel Legoland. 

3. Udvalg under DPS 
Kommissorier for udvalgene findes på www.dpsnet.dk, hvor de opdateres løbende.  

http://www.dpsnet.dk/
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3.1 Uddannelsesudvalgene 

3.1.1 I-kursusudvalgene 

I-kursus Syd 
I-kursus Syd indgår i et samarbejde med region Øst mhp. at alle kursister får mu-
lighed for at gennemføre deres I-kursus i løbet af deres I-stilling. Vi har siden 2015 
arrangeret os således i region Syd, at vi afholder 10 kursusdage i efterårssemeste-
ret. Kursusdage og emner er tilpasset skabelon iht. DPS’ anbefalinger, og er inkl. 
10 timers psykoterapi. 

Kurset indeholder følgende emner: Psykopatologi og diagnostisk klassifikation. Bi-
ologiske behandlingsmetoder. Psykodynamisk og kognitiv psykoterapi. Psykiatrilo-
ven. Retspsykiatri. Alkohol- og stofmisbrug. Demens. Skizofreni og psykotiske syg-
domme. Affektive lidelser. Suicidalitet. Angstlidelser inkl. belastning og tilpasnings-
reaktion. Spiseforstyrrelser. Personlighedsforstyrrelser. Oligofreni. Autisme og 
ADHD.   

I 2021 har vi udover vor egen regions 17 kursister, optaget 4 kursister fra region 
Øst og 2 kursister fra region Nord, foruden 7 kursister har samlet op fra tidligere. 
5 ansøgere er faldet fra pga. plads i region Øst eller skift til anden uddannelse.  
Vi har igen i år måtte aflyse flere undervisningsdage pga. Covid-19 situationen og 
som følge deraf haft udfordringer med planlægningen, inkl. lokalesituation og af-
standskrav, og vi skylder igen i år Marlene og Annette, som står for booking af 
lokalerne i Odense, en stor tak for deres tålmodighed og hjælp. Der er planlagt 
erstatningskursusdage i de første måneder i 2022.  

Alt i alt endnu en sæson med mere eller mindre pludselige ændringer i program-
met, som både kursister og undervisere har navigeret i, og som vi gerne vil give 
en stor tak til. 

Vi takker nye og gamle undervisere på kurset for deres bidrag til og engagement 
i kurset.  

Rikke Laulund Schultz, kursusleder  

I-kursus Vest 
I-kursus Vest dækker hele Videreuddannelsesregion Nord, dvs. Region Midtjylland 
og Region Nordjylland. 

I 2021 er der afholdt to I-kurser. Deltagerantallet var evt. præget af Covid-19, dvs. 
med  hhv. 23 og 14 kursister. På de 10 kursusdage dækkedes følgende emner: 
ADHD hos voksne, tvang i psykiatrien, kommunikation med den svære patient, 
akutpsykiatri, angst, depression, bipolar lidelse, skizofreni, personlighedsforstyr-
relse (inkl. særligt fokus på den dyssociale patient) og selvskade, børne- og ung-
domspsykiatriske lidelser, psykoterapi, kognitiv neuropsykologi, psykofarmakologi, 
psykiatrisk forskning, gerontopsykiatri, transkulturel psykiatri og PTSD, retspsykiatri, 
farlighedsdekreter malingering og misbrugspsykiatri.  

Kurserne blev afholdt på Center for kompetenceudvikling, Oluf Palmes Alle 26 i 
Aarhus N. 

Kursusledelsen tilstræber, at underviserne repræsenterer faget bredt og i den for-
bindelse tilstræber vi også at underviserne kommer fra forskellige hospitaler, samt 
gerne også fra speciallægepraksis. Der undervises af speciallæger i psykiatri, ho-
veduddannelseslæger, psykologer, børne- og ungdomspsykiatere, samt PsycSim. 
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Vi vil gerne takke alle undervisere samt kursister for det forgangne år og for at 
være medvirkende til at gøre undervisningen interessant og levende. Vi vil også 
gerne takke for de gode evalueringer af kurset – de hjælper med at få gjort kur-
serne endnu bedre. 

Det kommende år vil der afholdes 2 I-kurser. Kapaciteten er 30 pr. hold.. 

Vi vil gerne takke Center for kompetenceudvikling for deres store og meget pro-
fessionelle indsats for at få kurset afviklet. Annstina Olsen er kursussekretær 
(annstina.olsen@stab.rm.dk) og Lisbeth Dybro er uddannelseskonsulent. 

Jesper Nørgaard Kjær og Sune Straszek 

I-kursus Øst 
I-kursus tilsigter at give kursisterne en bred og anvendelsesorienteret indføring i 
faget. Kursets indhold er afstemt med DPS Videreuddannelsesudvalg samt I-kur-
susledelserne i Syd og Nord. Det prioriteres, at kursisterne kan gennemføre I-kur-
sus i løbet af deres ansættelse i I-stilling. I tilfælde af fravær gives mulighed for at 
deltage på tilsvarende kursusdage næste år. I-kursus Øst er fordelt på 10 hele kur-
susdage og omfatter undervisning i emnerne akut psykiatri, ambulant psykiatri, 
gerontopsykiatri, psykofarmakologi, psykoterapi, kriseterapi, retspsykiatri, inter-
viewteknik, diagnostisk klassifikation, psykometri, psykiatrisk forskning, etik, mis-
brug, skizofreni, affektive lidelser, spiseforstyrrelser, angst, OCD, ADHD og person-
lighedsforstyrrelser. Kursets 10 timers teoretisk psykoterapi kan indgå som en del 
af psykoterapiuddannelsen i speciallægeuddannelsen. 

På grund af mange tilmeldinger har vi i år afholdt et kursus både i foråret og ef-
teråret 2021 med ca. 25 deltagere på hvert hold. Underviserne takkes deres bidrag 
til I-kursus. Kurserne blev evalueret positivt.  
Kursussekretær er 1. reservelæge Rasmus Handest. 
Jens D. Bukh, kursusleder 

3.1.2 Videreuddannelsesudvalget 
Aktuelt består Videreuddannelsesudvalget af følgende medlemmer: 

Rasmus Handest, Formand, indtrådt 2016. 
Taus Oliver Biba, sekretær, indtrådt 2018. 
Ulla Agerskov Andersen, hovedkursusleder, indtrådt 2004. 
Bente Arnika Skydsgaard, indtrådt 2016. 
Bjørn Ebdrup, DPS-repræsentant, indtrådt i 2018. Udtrådt 2021. 
Jesper Kjær, Indtrådt 2020. 
Sidse Arnfred, DPS-repræsentant, indtrådt 2021. 

I 2021 afholdte videreuddannelsesudvalget 5 møder, herunder møder med kursus-
ledelserne for I-kurserne, delkursuslederne fra H-kurserne, Psykoterapiudvalget 
samt de uddannelsesansvarlige overlæger. 

Vi har i videreuddannelsesudvalget afgivet høringssvar vedrørende dimensione-
ringsplanen for H-stillinger i psykiatrien. Det første udkast til den nye dimensione-
ringsplan indeholdt kun 6 ekstra pladser til psykiatrien pr år. Dette blev heldigvis 
revideret, således at vi nu går fra 54 hoveduddannelsesforløb til 63 i 2022, og 69,5 
i 2023. 

Vi har i foråret udarbejdet et nyt udkast til den ”faglige profil”, der benyttes til an-
sættelsessamtalerne for H-stillinger, der netop i skrivende stund er godkendt i re-
gionerne.  

mailto:annstina.olsen@stab.rm.dk


 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2021-16 

I videreuddannelsesudvalget har vi sammen med DPS’ bestyrelse og DPS’ psyko-
terapiudvalg fokus på grunduddannelsen i psykoterapi under speciallægeuddan-
nelsen i psykiatri. I denne forbindelse har vi udarbejdet et skriv til de lægelige vi-
cedirektører i alle regionerne, med vores bud på de største udfordringer vedrø-
rende denne, samt bud på mulige løsninger på disse.  

Vi vil i øvrigt gerne takke alle delkursuslederne på H-kurserne: 

Julie Nordgaard/Lennart Jansson: Psykopatologi I og II. 
Jessica Carlson /Jens Drachmann Bukh: Psykopatologi III. 
Torsten B. Jacobsen/Merete Nordentoft: Psykiatriens organisatoriske og sociale 
aspekter. 
Kjeld Andersen/Maria Brinck: Ældre-psykiatri. 
Morten Kjølbye/Charlotte Freund: Teoretisk grundlag for psykoterapi. 
Maria Mercedes Guala: Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i 
voksenalderen. 
Ulla Agerskov Andersen: Oligofrenipsykiatri. 
Bjørn Ebdrup/ Simon Hjerrild: Neuropsykiatri. 
Kurt Stage: Biologiske behandlingsmetoder. 
Dorte Sestoft/Christian Graae: Retspsykiatri. 
Signe Düring: Misbrug. 
Rie Lambæk Mikkelsen: Erklæringsskrivning.  

Videreuddannelsesudvalget takker Birte Glenthøj og Raben Rosenberg for deres 
store indsats som ledere af neuropsykiatrikurset. Kurset overtages af Bjørn Ebdrup 
og Simon Hjerrild. Ligeledes takker vi Anne Volmer Larsen for indsatsen som del-
kursusleder på retspsykiatrikurset. Anne afløses af Christian Graae. 

Rasmus Handest, formand for DPS’ Videreuddannelsesudvalg 

3.1.3 Etikudvalget 
Etikudvalget skal bistå DPS i etiske spørgsmål samt følge forskning, udvikling og 
debat på området. 

2021 har været endnu et år i coronaens tegn, hvilket har lagt en dæmper på ud-
valgets aktiviteter. Der har været afholdt fire møder i løbet af året. Året har været 
præget af, at to medlemmer, herunder nu forhenværende formand, har forladt 
etikudvalget i henhold til reglen om udvælgelse for en seks årig periode. Vi takker 
for indsatsen. Bestyrelsen i DPS har tilladt, at vi forsætter med syv medlemmer, og 
i slutningen af året er det annonceret, at vi søger to nye medlemmer. 

Af aktiviteter har etikudvalget bidraget til DPS’ Hvidbog med et kapitel om  Psykisk 
Sygdom i Offentligheden. Herudover har vi drøftet forskelle i psykiatrilovene i de 
skandinaviske lande, en drøftelse der forsættes i 2022. På anmodning fra DPS er vi 
gået i gang med at se på etiske principper fra World Psychiatric Association (WPA). 
En gennemgang som har udmøntet sig i en mere generel drøftelse af etiske prin-
cipper i psykiatrien med inddragelse af lægeforeningens retningslinjer.  

Etikudvalget:  
Nikolaj Kraglund (Formand) 
Lene Høgh (medlem af DPS’ bestyrelse) 
Gundhild Isfeldt 
Mads Søndergaard Deleuran 
Nis Suppli 

Fratrådt i 2021: 
Annik Parnas (forhenværende formand) 
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Mette Falkenberg Krantz 

3.2 Behandlingsudvalgene 

3.2.1 ECT-udvalget  
Den årlige kursusdag i ECT blev afholdt den 9. september på det nye hospital i 
Skejby . Undervisere var Martin Balslev Jørgensen, Poul Videbech, Anders Jørgen-
sen, Allan Rene Hansen og Elisabeth Tehrani. Nordic Association for Convulsive 
Therapy (NACT) holdt sit ERFA møde 13. oktober i Snekkersten Poul Videbech og 
Martin Balslev Jørgensen holdt oplæg.  
Udvalgets medlemmer: Martin Balslev Jørgensen (formand), Tom G Bolwig, Poul 
Videbech, Anders Jørgensen, Christian Batiste og Simon Hjerrild. 
Martin Balslev Jørgensen 

3.2.2 Psykoterapiudvalget 
Psykoterapiudvalgets arbejde består for en stor del i at godkende specialister, su-
pervisorer og psykoterapiuddannelser. Udvalgets medlemmer er endvidere enga-
geret i planlægning og afholdelse af I-kurser og U-kursus, samt i grunduddannel-
serne.  
I 2021 har udvalget godkendt 6 psykiatere til specialister i psykoterapi og en til 
supervisor. Desuden har 19 psykologer fået overført deres godkendelse i henhold 
til den gensidige aftale mellem DPS og Psykologforeningen. For at lette arbejdet i 
udvalget, er det blevet besluttet at alle ansøgninger modtaget efter den 1. januar 
2022 skal bedømmes efter 2015 regelsættet.  

Udvalget har i 2021 afholdt 4 møder – heraf et fællesmøde med VUU. 

Psykoterapiudvalget har i 2021 haft fokus på at sikre fortsat lægelig tilgang til spe-
cialist- og supervisoruddannelse. Specielt under Corona nedlukningen har der væ-
ret store udfordringer med supervision og undervisning. Udvalget har derfor taget 
en principbeslutning i forhold til online supervision.  

Indførelse af GDPR-reglerne har gjort det vanskeligt at få opdateret og vedlige-
holdt listerne over godkendte specialister og supervisorer, idet kontakt medlem-
mer på listen er blevet omstændeligt og arbejdskrævende. De tiltag udvalget har 
forsøgt, for at lette arbejdet er desværre mislykket, bl.a. tilførelse af yderligere ad-
ministrativ understøttelse. Udvalget vil derfor opfordre de medlemmer af DPS, der 
ikke længere er aktive supervisorer, til at skrive til udvalget om at blive slettet af 
listen. Desuden opfordres alle til at få opdateret deres e-mailadresser på supervisor 
listen. 

De seneste år er kun få lægelige specialister blevet godkendt (mellem 2 og 11, i 
gennemsnit 6) samtidig har der været en større afgang af uddannede specialister 
og supervisorer med lægefaglig baggrund. Det er en bekymrende udvikling, da 
der vil komme til at mangle speciallæger til at superviserer på den psykiatriske 
grunduddannelse. Vi har derfor i samarbejde med Videre Uddannelses Udvalget 
og DPS skrevet en bekymringsskrivelse til Danske Regioner.  

I 2022 vil udvalget arbejde videre med, hvordan psykoterapi kan gøres mere synligt 
og attraktivt under studiet og sikre rekruttering til ikke kun specialet, men også 
denne deldisciplin. Det er udvalgets klare vurdering at psykoterapi ikke kun har 
betydning i selve terapien, men også har en positiv indvirkning på vores tilgang til 
patienterne.  

Udvalgsmedlemmer ved udgangen af 2021: 

Annette Møller-Jensen, formand 
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Søren Mikkelsen 
Charlotte Freund 
Maria Gaula 
Mette Øllgaard Pedersen  
Kraka Bjørnholm 
FYP-bestyrelse: Cecilie Lybeck Hutters 
DPS-bestyrelse: Sidse Arnfred 

3.2.3 Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 
Kommissorium 
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS 
og BUP-DK har medlemmer i udvalget, som fungerer som rådgivende organ for 
DPS/BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, sygdomsklassifikation, monitore-
ring og registrering, herunder samarbejde med WHO, WPA og andre internatio-
nale organisationer samt Sundhedsstyrelsen, Sundhedsdatastyrelsen, Sundheds-
ministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets ar-
bejdsområde. Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål 
vedrørende diagnostik, klassifikation, monitorering og registrering og kan i samar-
bejde med DPS’/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til oriente-
ringsmøder, kurser m.m. om disse emner. Danske repræsentanter i internationale 
organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik, klassifikation, monitorering og 
registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter for udvalget. 

Udvalgets medlemmer: 
Valgt for DPS: 
Professor, overlæge, ph.d., René Ernst Nielsen, Psykiatrien - Aalborg Universitets-
hospital (Formand siden 2019) (valgår 2017). 

Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Uni-
versitetshospital, Psykiatrien (valgår 1989). 

Professor, ledende overlæge, ph.d., forskningschef, Erik Simonsen, Region Sjæl-
land - Psykiatrisk Forskningsenhed, (valgår 2005). 

Professor, ledende overlæge, ph.d., dr. med., Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aar-
hus Universitetshospital, (valgår 2012). 

Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetsho-
spital, Psykiatrien (valgår 2017). 

Professor, overlæge, forskningschef, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk 
forskning, Psykiatrien - Aalborg Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som 
ad hoc medlem, valgt som ordinært medlem 2017). 

Lektor, overlæge, ph.d. Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Ho-
vedstadens Psykiatri (Oprindeligt udpeget af DPS bestyrelse i 2017, ordinært med-
lem siden 2020). 

Lektor, overlæge, ph.d., Simon Hjerrild, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien 
(udpeget af bestyrelsen 2020). 

Reservelæge Pernille Kølbæk, ph.d., Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien (valgår 
2020). 

Valgt for BUP-DK: 
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, 
Psykiatrien i Region Syddanmark, (valgår 2011). 
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Afdelingslæge Marie Louise Max Andersen, Region Hovedstaden, (Udpeget af be-
styrelsen, valgår 2020). 

Overlæge Rebekka Perlick, Færøerne, (valgår 2020). 

Reservelæge Anne Sofie Hansen, Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital, (valgår 
2020). 

Fratrådt udvalget i 2019: 
Overlæge Jonatan Hannibal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved 
(valgår 2018). 

1. Reservelæge Rasmus Handest, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstaden 
Psykiatri (valgår 2019). 

Aktiviteter: 
Der har været afholdt 8 udvalgsmøder i 2021 og været afholdt symposium om 
"ICD-11" på DPS' virtuelle årsmøde. ICD-11 blev som forventet vedtaget af WHO i 
juni 2019. Formanden for Diagnoseudvalget er blevet udpeget som projektleder 
sammen med repræsentant fra Sundhedsdatastyrelsen til at lede processen om-
handlende oversættelse og praktisk implementering af ICD-11. Der er udpeget ker-
negruppe i dette regi som skal koordinere processen med initial oversættelse af 
diagnosenavne til browser, sekundær oversættelse af Clinical Descriptions and Di-
agnostic Guidelines for ICD-11. Kernegruppen består af tre medlemmer udpeget 
fra Diagnoseudvalget under DPS og BUP-DK, tre medlemmer udpeget fra Diag-
noseudvalget under Danske Specialpsykologer og tre medlemmer udpeget fra 
Sundhedsdatastyrelsen, samt to projektledere fra hhv. Diagnoseudvalget og fra 
Sundhedsdatastyrelsen. De enkelte underudvalg der skal varetage oversættelse er 
udpeget og oversættelsesarbejdet ventes påbegyndt i 2022, med en råoversæt-
telse klar primo 2023 og en endelig gennemarbejdet version som ventes godkendt 
af WHO i 2024. Det forventes at den endelige implementering af ICD-11 for alle 
specialer er gennemført med teknisk implementering i 2026.  

Udvalget arbejder på yderligere informationsmateriale i form af både skriftligt ma-
teriale, webinarer og symposium på årsmødet omhandlende ICD-11 i 2022, lige-
som der i 2021 er afholdt symposium om ICD-11 i regi af DPS og BUP-DK.  

René Ernst Nielsen 
Formand for Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering 

3.2.4 Forskningsudvalget 
Kommissorium 
Forskningsudvalget skal fungere som rådgivende organ for DPS i forsknings-
spørgsmål. Forskningsudvalget skal løbende søge at skaffe sig et overblik over den 
aktuelle psykiatriske forskning, forskningsvilkår og forskningsrekruttering og over 
for DPS påpege forskningsområder, der kræver nøjere belysning. Forskningsud-
valget skal tage initiativ til, sammen med DPS, at holde møder om psykiatrisk forsk-
ning og forskningsplanlægning. Forskningsudvalget skal fungere som formidler af 
psykiatriske forskningsresultater og forskningsudvikling over for medlemmerne. 
Forskningsudvalget skal i samarbejde med andre DPS-udvalg bidrage til kursus-
virksomhed vedr. psykiatrisk forskning. Forskningsudvalget skal støtte initiativer til 
at orientere offentligheden om vigtigheden af psykiatrisk forskning samt orientere 
om væsentlige hidtil opnåede resultater.  

Udvalget har afholdt virtuelle møder ca. hver 6 uge og det er ikke i 2021 lykkedes 
at holde et fysisk møde. 
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Årsaktiviteter  
Årsmødet 2021 blev afviklet virtuelt 8-11/3 2021. Forskningsudvalget bidrog med et 
symposium:  ”Kærligheden i coronaens tid” ved professor overlæge Annamaria 
Giraldi og herefter var der seks spændende og inspirerende indlæg som repræ-
senterede ”Oversigt over årets afhandlinger”.  

Der var ved årsmødet iht. virtuelt format ikke en poster session. 

Forskningsudvalget afholdt i 2021 en, synes vi selv, meget spændende uddannel-
seseftermiddag 2/12. 

”Klinisk Psykiatrisk Forskning, et tilbud til alle patienter”. 

Klinisk forskningsformål er at bidrage til og løfte kvaliteten af de psykiatriske be-
handlingstilbud. Desværre kan der være langt fra forskernes skrivebord til den kli-
niske dagligdag.  
Dagen startede med et inspirerende oplæg fra professor og ledende 
overlæge Ulrik Lassen fra onkologien, som på Rigshospitalet har etableret en sam-
ling af forskning og klinik med det formål, at alle kræftpatienter tilbydes begge 
dele. 
De følgende oplæg var fra vores egen psykiatriske praksis fra forskellige psykiatri-
ske forskningsenheder, som er lykkedes med at lave klinisk forskning samt har im-
plementeret de 
nye forskningsresultater i udviklingen af det daglige psykiatritilbud. Anvendt klinisk 
psykiatrisk forskning, KAG-Bipolar Lars Kessing, professor, Psykiatrisk Center Kø-
benhavn, Rigshospitalet Anvendt klinisk psykiatrisk forskning, PTSD Jessica Carlsson 
Lohmann, forskningslektor, overlæge, Psykiatrisk Center Ballerup, Københavns 
Universitet Anvendt psykiatrisk forskning, klinisk afprøvning af lægemidler René 
Ernst Nielsen, professor, Psykiatrien Region Nordjylland, Aalborg Universitet. 

Andre aktiviteter 
Helene Speyer er forskningsudvalgets repræsentant i det udvalg, der vurderer de 
indkomne ansøgninger til skolarstipendier, sponseret af Lundbeckfonden, som har 
fire ansøgnings omgange årligt. 

Månedens artikel  
Månedens artikel på DPS-Net, er et resume af aktuel forskning litteratur. Medlem-
merne bidrager på skift med resumeer. 

Medlemmer af Forskningsudvalget  
2020: Annamaria Giraldi, Region Hovedstaden 
2020: Christina Blanner Kristiansen, Region Hovedstaden 
2019: Maj Vinberg, Region Hovedstaden (formand) 
2019: Mikkel Højlund, Region Syddanmark 
2019: Andreas Hoff, Region Hovedstaden 
2019: Bjørn Ebdrup, Region Hovedstaden 
2017: Helene Speyer, Region Hovedstaden 
2017: Antonio Drago, Region Nord 

Akademiske afhandlinger indenfor det psykiatrisk område 
Der blev i 2021 forsvaret følgende akademiske afhandlinger. I alt tre doktordispu-
tatser og 29 ph.d.-afhandlinger inden for det psykiatriske område:  

Københavns Universitet 
Doktordisputats: 
Julie Nordgaard Frederiksen: Psychopathology in the schizophrenia spectrum: the 
subjective dimension. Psykiatrisk Center Hvidovre/Glostrup. 
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Disputats forsvar d. 25. juni 2021. 

Louise Birkedal Glenthøj: Optimizing the prediction and treatment of functional 
impairments in individuals at ultra-high risk for psychosis. Psykiatrisk Center Kø-
benhavn. 
Disputats forsvar d. 5. november 2021. 

Ph.d. forsvar: 
Ursula Brinck Clausen: Collaborative care for depression and anxiety – results 
from the Collabri studies. Psykiatrisk Center København. 
Ph.d. forsvar d. 5. januar 2021. 
 
Jeff Zarp Petersen: Targeting cognitive impairment in patients with mood disor-
ders: Methodological considerations and neuronal underpinnings. Psykiatrisk 
Center København. 
Ph.d. forsvar d. 5. februar 2021. 

Sonja Orlovska-Waast: Infections and neuroinflammation as risk factors for men-
tal disorders. Psykiatrisk Center København. 
Ph.d. forsvar d. 18. marts 2021. 

Helle Østergaard Madsen: Responses to season and light in selected mood and 
eye disorders - implications of the ipRGC-system. Psykiatrisk Center København. 
Ph.d. forsvar d. 9. april 2021. 

Morten Lindbjerg Tønning: Reducing the rate and duration of Re-ADMISsions 
among patients with unipolar disorder using smartphone-based monitoring and 
treatment – The unipolar RADMIS trial. Psykiatrisk Center København. 
Ph.d. forsvar d. 18. juni 2021. 

Mette Falkenberg Krantz: Socio-economy, home environment and accumulated 
disadvantages amongst children of parents with schizophrenia or bipolar disor-
der. Psykiatrisk Center København. 
Ph.d. forsvar d. 28. juni 2021. 

Sofie Bratberg Jensen: An investigation of the Illness Management and Recovery 
(IMR) program’s effect on clients’ recovery – Exploring the participants’ lived ex-
perience with the IMR-program. Psykiatrisk Center København 
Ph.d. forsvar 12. november 2021. 

Sonja LaBianca: Clinical and Genetic Heterogeneity of the ASD/ADHD Spectrum. 
Psykiatrisk Center Sct. Hans. 
Ph.d. forsvar d. 26. februar 2021. 

Vivek Appadurai: Genetic Analysis of Complex Traits in Population Scale Datasets. 
Psykiatrisk Center Sct. Hans. 
Ph.d. forsvar d. 9. april 2021. 

Sophie Merrild Juul: Which length for whom? A systematic review, meta-analysis, 
and a randomized clinical trial of short-term versus long-term psychotherapy for 
adult psychiatric disorders. Psykiatrisk Center Stolpegaard. 
Ph.d. forsvar d. 20. april 2021. 

Lasse Randers: Cognitive Functioning in Subjects at Ultra-High Risk for Psychosis: 
A Cross-Sectional Case-Control Study. Psykiatrisk Center Glostrup. 
Ph.d. forsvar d. 8. marts 2021. 
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Krzysztof Gbyl: Gray matter following electroconvulsive therapy in patients with 
depression: Implications for clinical outcome. Psykiatrisk Center Glostrup. 
Ph.d. forsvar d. 17. marts 2021. 

C.K. Lemvigh: Delineating Heritable and Environmental Risk Factors in Schizo-
phrenia Spectrum Disorders: A Nation-Wide Twin Study. Psykiatrisk Center 
Glostrup. 
Ph.d. forsvar d. 22. marts 2021. 

L. Klærke: Long-term outcome in schizophrenia: A 4 to 18 year follow-up study of 
symptomatology, recovery and executive functioning in relation to brain structure 
in initially antipsychotic-naïve first-episode patients. Psykiatrisk Center Glostrup. 
Ph.d. forsvar d. 27. september 2021. 

Hinuga Sandahl: Sleep and PTSD in trauma-affected refugees Sleep disturbances 
as a potential target to enhance treatment outcome. Psykiatrisk Center Ballerup. 
Ph.d. forsvar d. 9. april 2021. 

Laura Glahder: Improving Multicultural Patient-Provider Encounters in Danish 
Mental Healthcare. A Multiple Methods Study on Migrant Patient Satisfaction and 
the Use of the Cultural Formulation Interview. Psykiatrisk Center Ballerup. 
Ph.d. forsvar d. 4. oktober 2021. 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center 
Ph.d. forsvar: 
Kristine Kaalund-Brok: Predictors of methylphenidate treatment outcome – A 
clinical observational study of the relationship between CES1 genotype and 
methylphenidate response in children with ADHD. Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Center. 
Ph.d. forsvar d. 3. marts 2021. 

Ditte Rudå: Assessment of neuromotor symptoms and adverse events in youth 
with psychosis: The Microsoft Kinect sensor and CYP2D6 genotyping. Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Center. 
Ph.d. forsvar d. 18. juni 2021. 

Psykiatrisk Region Sjælland 
Ph.d. forsvar: 
Lise Møller: Traumatic experiences, dissociation, personality traits and functioning 
in patients with complex PTSD. Psykiatrien Region Sjælland. 
Ph.d. forsvar d. 23. april 2021. 

Maria Willer Meisner: Borderline conditions. A psychopathological study. Psyki-
atrien Region Sjælland. 
Ph.d. forsvar d. 25. maj 2021. 

Rita Fjeldsted: Traumatiserende livshændelser og selvmordsadfærd. Psykiatrien 
Region Sjælland. 
Ph.d. forsvar d. 4. oktober 2021. 

Psykiatrien i Region Syddanmark 
Ph.d. forsvar: 
Morten Hell: Patients matching themselves to treatment options: The self-match 
study. Psykiatrisk forskningsenhed, SDU og Psykiatrisk afdeling Odense. 
Ph.d. forsvar d. 19. marts 2021. 

Christina Blanner Wagner: The widowhood effect - Adverse effects on health 
when losing a spouse in old age. Psykiatrien Region Syddanmark. 
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Ph.d. forsvar d. 19. april 2021. 

Anna Mejdal: Exploring alcohol use disorders among older adults. Psykiatrisk 
forskningsenhed, SDU og Psykiatrisk afdeling Odense. 
Ph.d. forsvar d. 8. juni 2021. 

Psykiatrien i Region Nordjylland 
Ph.d. forsvar: 
Anne Sofie Hansen: Baseline characteristics and outcome of pediatric onset 
PNES. Psykiatrien i Region Nordjylland. 
Ph.d. forsvar d. 21. januar 2021. 

Anna Sofie K. Hansen: Visitering til udredning og behandling i børne- og ung-
domspsykiatrien. Psykiatrien i Region Nordjylland. 
Ph.d. forsvar d. 23. august 2021. 

Christina Kjær Frederiksen: Affektintegration i Avoidant Personality Disorder - et 
prospektivt followup studie af sammenhængen mellem affektbevidsthed og ud-
byttet af psykoterapi. Psykiatrien i Region Nordjylland. 
Ph.d. forsvar d. 28. august 2021. 

Helle Nystrup Lund: Preferred music to improve sleep quality in patients with de-
pression and insomnia – using mixed methods in RCT. Psykiatrien i Region Nord-
jylland. 
Ph.d. forsvar d. 16. september 2021. 

Århus Universitet 
Doktordisputats: 
Ole Köhler Forsberg: The role of inflammation in the etiology, subgrouping and 
treatment response of severe mental disorders: Findings from epidemiological, 
clinical and meta-analytical studies. AUH, Forskningsenheden for psykoser. 
Disputats forsvar d. 26. februar 2021. 

Ph.d. forsvar: 
Astrid Høeg Tuborgh: Attachment dimensions in young persons with concussion: 
stability and impact on symptom reporting and treatment outcome. Århus Uni-
versitet. 
Ph.d. forsvar d. 11. oktober 2021. 

4. Fonde 
4.1 Dansk Psykiatrisk Selskabs Rejse- og Uddannelsesfond 
Der har i 2021 været en enkelt udbetaling, og vi håber på større aktivitet i 2022. 

5. Faglige grupper 
5.1 Retspsykiatrisk Interessegruppe 
Retspsykiatrisk Interessegruppe har aktuelt 103 medlemmer.  
Bestyrelsen består af Kirsten Nitschke (formand), Per Balling (kasserer), Mette 
Brandt-Christensen, Bjarne Ivan Christensen, Lise Töffner Hansen og Anne Voll-
mer-Larsen (suppleant).  

Igen har det været et år præget af COVID-19-pandemien. Generalforsamlingen, 
der sædvanligvis jf. vedtægterne afholdes i maj måned, måtte udskydes og kunne 
endelig afholdes den 30. november 2021 i Aalborg i kombination med årsmøde 
med temaet: "Psykisk sygdom og kriminalitet – gennemgang af regionernes 
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rapport fra 2019 og indsatser herefter". Gitte Ahle og Mette Brandt-Christensen 
gennemgik rapporten, Bjarne Christensen gennemgik den efter rapporten ned-
satte arbejdsgruppes anbefalinger og implementeringen af de første 10 anbefalin-
ger i psykiatrien i Aalborg, og Knud Kristensen, fhv. landsformand SIND, beskrev 
SIND's forventninger til arbejdsgruppens anbefalinger. Der var mødt omkring 50 
deltagere til årsmødet. 

Det har ikke i år været muligt for bestyrelsen at holde bestyrelsesseminar til plan-
lægning af kommende aktiviteter. Der har været afholdt 2 online bestyrelsesmøder 
og et med fysisk fremmøde. Derudover har der været en livlig mailkommunikation 
til planlægning og desværre også flytning af aktiviteter.  

Retspsykiatrisk Interessegruppe har siden 2003 varetaget Ekspertuddannelse i 
Retspsykiatri.  
Det syvende forløb af Ekspertuddannelsen skulle starte med første delkursus i april 
2020 med deltagelse af 24 speciallæger, 22 fra voksenpsykiatrien, den almene så-
vel som den retspsykiatriske, og 2 børne- og ungdomspsykiatere. Der var igen stor 
søgning til kurset og flere speciallæger måtte afvises. Første delkursus måtte imid-
lertid udskydes pga. COVID-19-situationen, men kunne i stedet afholdes i septem-
ber 2020, hvor det lykkedes at samle alle kursister og hele bestyrelsen. Andet del-
kursus blev afholdt planmæssigt i november 2020, hvor nogle dog måtte deltage 
hjemmefra via streamingtjeneste fra kursusstedet. Det krævede en del ekstraar-
bejde og var ikke optimalt for dem, der ikke kunne være med fysisk, men dog 
bedre end at aflyse.  
Det tredje delkursus var planlagt til afholdelse i april 2021, men måtte udskydes og 
er planlagt til afholdelse den 22.-25. marts 2022. Derimod kunne det delkursus, 
der var planlagt til november 2021, gennemføres med fuld deltagelse. Dette sy-
vende forløb af ekspertuddannelsen forventes således afsluttet ultimo marts 2022.  
Der er modtaget økonomisk støtte fra Justitsministeriet på 135.000 kr. 
Der er ikke på nuværende tidspunkt planlagt et nyt, ottende forløb, men bestyrel-
sen arbejder herpå, ikke mindst set i lyset af den store søgning, der var sidst, og at 
der endnu ikke findes et lignende uddannelsestilbud for speciallæger i regionalt 
regi.  

Bestyrelsen har været involveret i planlægningen af det 14. Nordiske Retspsykiatri-
ske Symposium, som er udsat fra august 2021 til 24.-26. august 2022 og uændret 
finder sted i Helsinki, Finland. Titlen for symposiet er: "Forensic service develop-
ment: modern themes and challenges". Der er deadline for abstracts 2. maj 2022 
og yderligere information kan fås på hjemmesiden (nsfp2022.org). 

Mette Brandt-Christensen og Per Balling er interessegruppens repræsentanter i 
den europæiske retspsykiatriske sammenslutning, Ghent-gruppen. Der har ikke 
været afholdt møder i 2021 pga. pandemien. Også det europæiske august-seminar 
målrettet "cosultants and experienced trainees", der har været afholdt i Sydtyskland 
siden 2010, måtte aflyses i 2021. 

Bestyrelsen har afgivet høringssvar til DPS om ændringer af retsplejeloven, færd-
selsloven mv. som led i effektivisering af straffesagskæden (marts 2021), og om 
retsplejeloven, straffeloven og udgangscirkulæret (oktober 2021). 

Året har således, som så meget andet, været præget af COVID-19-situationen, og 
aktiviteten har været begrænset. Ønsker fra tidligere års generalforsamlinger om 
flere medlemsmøder og super-ekspert-kursus har ikke kunnet gennemføres, men 
det er bestyrelsens mål og håb, at det kan lykkes, når situationen forhåbentlig snart 
tillader, at vi kan samles. 
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Bestyrelsen har ikke i det forløbne år haft ansøgere til Interessegruppens rejsemid-
ler. 

Retspsykiatrisk Interessegruppe hjemmeside kan tilgås på vanlig adresse: 
www.retspsykiatriskinteressegruppe.dk  

Charlotte Oehlenschlæger er fortsat sekretær for bestyrelsen og for Interessegrup-
pen.  
Kontingent for medlemskab er 150 kr.  

Kirsten Nitschke, formand 

5.2 Psykotraumatologisk Interessegruppe (PTI) 
Interessegruppen har til formål at fremme kendskabet til psykotraumatologi. 

Aktiviteter i 2021: Vi har udelukkende haft digital aktivitet pga. covid-19-pande-
mien. Vi var i januar 2021 medarrangører af en virtuel forelæsning ved Cæcilie 
Buhmann og Sofie Folke om traumebevidst tilgang i psykiatrien, som blev afholdt 
i anledning af udgivelsen af bogen ’Traumer i Psykiatrien'. I september 2021 invi-
terede vi til webinar ved Maja Bruhn om PTSD, sociale belastninger og tværsekto-
rielt samarbejde og i forbindelse med generalforsamlingen i november 2021 holdt 
vi webinar med oplæg fra et ekspertpanel (Sofie Folke, Lise Møller og Sabina Palic) 
om prævalens og diagnostik af traumediagnoserne i ICD-11 herunder kompleks 
PTSD. 

Aktiviteter i 2022: Vi vil arrangere en opfølger til webinaret om kompleks PTSD og 
ICD-11 med fokus på behandling, da der var stor interesse for dette. Vi arbejder på 
at arrangere et webinar med international oplægsholder, og herudover håber vi 
igen at kunne afholde arrangementer med personligt fremmøde.  

Bestyrelsen: 
Cæcilie Buhmann, formand 
Puk S Christensen, kasserer 
Maja Bruhn, sekretær 
Jakob Gormsen, medlem 

Ønsker du at blive medlem af Psykotraumatologisk Interessegruppe (årligt kontin-
gent 150 kr.) og modtage invitationer til aktiviteter via mail, så kontakt venligst be-
styrelsesmedlem Puk S. Christensen på puksc@me.com. 

5.3 Interessegruppe for Fænomenologisk Psykopatologi 
Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi har til formål at fremme inte-
resse og kendskab til fænomenologisk psykopatologi i Danmark. 

Bestyrelsen: 
Peter Handest, formand 
Jørgen Thalbitzer, kasserer 
Annick Urfer Parnas, sekretær 
Julie Nordgaard 

Grundet Covid-19 situationen har interessegruppen ikke afholdt møder i 2021. 
I interessegruppens regi blev Klaus Conrads ”Den begyndende skizofreni” i revi-
deret dansk oversættelse genudgivet på Forlaget Klim i juni 2021.  
Peter Handest, formand, Interessegruppe for fænomenologisk psykopatologi 

mailto:puksc@me.com
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5.4 Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri 
Interessegruppe for Transkulturel Psykiatri er en interessegruppe for alle læger 
med interesse for transkulturel psykiatri. Kompetencecenter for Transkulturel Psy-
kiatri (CTP), Psykiatrisk Center Ballerup, varetager sekretariatsfunktionen. 

Der er i 2021 blevet afholdt 1 årligt efterårsmøde og alle medlemmer er blevet 
inviteret til transkulturelle lægefora, som er blevet afholdt 6 gange i løbet af 2021 
på CTP.   Der var en række spændende oplæg som på forskellige måder berørte 
arbejdet indenfor transkulturel psykiatri: biologiske perspektiver på PTSD, kulturelle 
forskelle mellem behandlere og patienter, LGBT migranter, selvmord blandt flygt-
ninge, særlige udfordringer med kvindelige flygtninge, og erfaringer fra PTSD 
pakke-forløb i psykoterapeutisk ambulatorium. 

Efterårsmødet i 2021 blev afholdt på CTP d.27.10.  Mødet blev struktureret som en 
workshop omkring forskning i Grønland.  Der ses muligheder for udveksling af 
erfaring fra CTP med integration af klinik og forskning i psykiatri og der laves planer 
for fremtidigt samarbejde.  Der planlægges symposier om psykiatri i Grønland for 
DPS Årsmødet i 2022 med samarbejdspartners. 

Vi vil i 2022 fortsætte med 1 årligt efterårsmøde d.26.10 på CTP samt invitation til 
6 transkulturelle lægefora. Efterårsmødet d.26.10. starter allerede kl. 12 med fælles 
frokost. Medlemmer af ITP modtager desuden mail, når der arrangeres andre mø-
der/workshop på CTP, og hvor indholdet har fokus på transkulturel psykiatri. 

Indhold, tid og sted for møder meddeles via mail og vil også fremgå af vores hjem-
meside: ctp-net.dk. 

Hvis man gerne vil modtage invitationer til aktiviteter via mail og dermed blive 
medlem af ITP bedes man venligst sende en mail til undertegnede (jessica.carls-
son@regionh.dk). Der er ingen kontingent i forbindelse med medlemskab. 

På vegne af Interessegruppen for Transkulturel Psykiatri 

Jessica Carlsson Lohmann 

5.5 Akut Psykiatrisk Interessegruppe 
Akut Psykiatrisk Interessegruppe (API) blev stiftet i april 2010 med det formål at 
fremme erfaringsudveksling omkring og viden om problemstillinger knyttet til akut 
psykiatri. 

API har ikke haft aktiviteter i 2021, grundet Covid-19 pandemien. 

Bestyrelsen 
Jacob Gerner Lawaetz, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Amager, Formand 
Lars Martin Nielsen, Overlæge, Psykiatrisk Center Sankt Hans, Bestyrelsesmedlem 
Dina Stenborg, Overlæge, Psykiatrisk Center København, Bestyrelsesmedlem 
Toke Troelstrup, Overlæge, Psykiatrisk Center København, Kasserer 
Johannes Krogh, 1. Reservelæge, Psykiatrisk Center Glostrup, Suppleant 

Aktiviteter 
Planlagte aktiviteter for 2022: 
Medlemsmøde og Generalforsamling i API. Onsdag den 26. januar 2022 kl. 16.30-
18.30 på Psykiatrisk Center København, Bispebjerg Hospital, Opgang 52, 4. sal, i 
konferencerummet. Under overskriften “For syg til detentionen - for farlig til psyki-
atrien” vil vi diskutere hvordan vi bedst håndterer de svært voldsomme og/eller 
stofpåvirkede borgere, som fra tid til anden bringes til både psykiatrien og deten-
tionen.  
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Vi er glade for at vicestatsobducent Steen Holger Hansen, holdleder for politiets 
detentionslæger, og kolleger, har sagt ja til at deltage med et 45 minutters oplæg 
om detentionslægernes arbejde og deres samarbejde med psykiatrien. Efter op-
læg og diskussion vil vi afholde Generalforsamling i API med flere poster på valg.  
OBS: Mødet er rykket til en endnu uvis dato i foråret 2022, grundet Covid-19 pan-
demien. 

Bestyrelsen har planer om yderligere et medlemsmøde til efteråret 2022. 

Bliv medlem 
Alle medlemmer af DPS kan blive medlem af API. Personer fra andre fag med 
interesse for akut psykiatri kan søge om associeret medlemskab. 

Kontingent: 200 kr. i indmeldelsesgebyr. 

Ønsker du at melde dig ind, så kontakt Jacob Gerner Lawaetz på 
jacob.gerner.lawaetz.01@regionh.dk 

Du kan læse mere om API, og holde øje med kommende aktiviteter, på: 

https://www.dpsnet.dk/grupper/akut-psykiatri/ 

https://www.facebook.com/akutpsykiatri 

På vegne af API, Jacob Gerner Lawaetz, Formand 

6. Associerede selskaber 
6.1 Dansk Selskab for Affektive Lidelser 
Dansk Selskab for Affektive Lidelser (DSAL) har i 2021 iht. COVID-19 pandemien 
ikke været aktiv. 

Fraset deltagelse i World Bipolar Day, som var en virtuel begivenhed, etableret i 
samarbejde med Depressionsforeningen og 29.06.21 deltagelse i bogreception for 
bogen ”Bipolar for begyndere”. 
Samt et julearrangement i samarbejde med Psykinfo og Depressionsforeningen 
”BIPOLAR FOR BEGYNDERE, Hvordan holder jeg balancen i julen?” Onsdag 8. de-
cember 2021, kl. 17-19. 
Link til begivenheden på Facebook https://fb.me/e/1IXMvqtK7.  

Link til adgang til bogen og podcast som led i podcastserien: ”Lyden af et sundt 
sind”: 
https://depressionsforeningen.dk/vare/bipolar-for-begyndere/ 
https://www.spreaker.com/user/khag/bipolar-for-begyndere_1 

 

https://fb.me/e/1IXMvqtK7
https://depressionsforeningen.dk/vare/bipolar-for-begyndere/
https://www.spreaker.com/user/khag/bipolar-for-begyndere_1
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Den nuværende bestyrelse består af Maj Vinberg (formand), René Ernst Nielsen, 
Rasmus Licht, Vibe Gedsø Frøkjær, Claudio Csillag, Maria Faurholt Jeppsen, Klara 
Coello og suppleant Sharleny Stanislaus. 

Maj Vinberg, Formand for DSAL 
Overlæge, professor, Psykiatrisk Center Nordsjælland 

6.2 Selskab for Addiktiv Psykiatri 
P.g.a. Covid-19 pandemi har vi ikke afholdt møder. 
Jakob Ulrichsen, formand 

7. Lægevidenskabelige selskaber 
DPS er medlem af Lægevidenskabelige Selskaber, der er paraplyorganisation for 
de videnskabelige selskaber. LVS er således interesseorganisation for læger og an-
dre sundhedsprofessionelle, der bl.a. arbejder med sundhedsforskning, kvalitets-
udvikling og forbedring af behandlingerne i det danske sundhedsvæsen. LVS ar-
bejder for, at det er viden og faglighed, der bestemmer behandlingen i det danske 
sundhedsvæsen, for at sundhedsforskning har de bedste vilkår og at resultater 
kommer befolkningen til gode, samt for, at læger har de bedste muligheder for at 
uddanne og dygtiggøre sig. 

LVS´ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage en samlet repræsen-
tation af medlemsselskabernes holdninger og viden herom overfor offentligheden 
og derunder de centrale sundhedsmyndigheder. 

Medlemsselskaberne fordeler sig på 38 såkaldt specialebærende selskaber, som 
varetager de lægevidenkabelige områder der danner basis for specialestrukturen 
i det danske sundhedsvæsen. De øvrige 87 ikke-specialebærende selskaber re-
præsenterer lægevidenskabelige områder, som er dele af specialerne (enkelte di-
agnoser eller kliniske områder) eller kliniske områder mellem flere specialer.  

LVS varetager løbende opgaven med at udpege faglige repræsentanter til mange 
forskellige udvalg og arbejdsgruppe med det formål at sikre relevant faglig repræ-
sentation. LVS arbejder derudover med en række emner inden for forskning, ud-
dannelse og sundhedspolitik for at søge størst mulig indflydelse for medlemmerne. 
På LVS hjemmeside, findes en oversigt LVS´ vigtigste ressortområder: 

• Uddannelse - specialeplanlægning og lægedækning. 
• Digital Sundhed. 
• Sundhedsreformen.  
• Lægefaglig ledelse og identitet. 
• Forskning, herunder personlig medicin og kvalitet. 
• Sundhedsdata + Kliniske Kvalitetsdatabaser og Kliniske retningslinjer. 
• Prioritering, patientinddragelse, Behandlingsråd og Vælg Klogt (et samar-

bejde mellem LVS, Danske Patienter og Danske Regioner om at flytte res-
sourcer fra overflødige undersøgelser og behandlinger til områder, hvor 
der er underbehandling – inspireret af udenlandske Choosing Wisely pro-
grammer). 

I 2021 har LVS blandt andet været beskæftiget med at deltage, og inddrage spe-
cialeselskaberne, i SST´s igangværende arbejde med at revidere speciallægeud-
dannelsen. I forbindelse med det arbejde drøftes mulighederne for at gøre mere 
hensigtsmæssigt og ensartet brug af fagområder. DPS´bestyrelse har været 



 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2021-29 

repræsenteret i en arbejdsgruppedrøftelse om fagområder og har efterfølgende 
igangsat et arbejde med DPS´s egne fagområder.  

LVS´ årsmøder plejer at være velbesøgte og har de senere år behandlet emner 
som lægelig ledelse, den postfaktuelle læge og digital sundhed. LVS´årsmøde er i 
2024 d. 3.5. 

LVS har en bestyrelse bestående af 11 medlemmer. Repræsentantskabet er LVS’ 
øverste organ. Det udpeges af medlemsselskaberne i forhold til deres medlemstal, 
og det mødes årligt for at tage stilling til årets aktiviteter og for at vælge en besty-
relse for LVS. Repræsentantskabet har aktuelt 354 medlemmer. 

DPS har følgende repræsentanter i LVS´ repræsentantskab: 
Jeanett Østerby Bauer – medlem af LVS´ bestyrelse. 
Tove Mathiesen 
Jeanett Østerby Bauer 
Poul Videbech 
Gitte Ahle 
Ejner Bundgaard Larsen 
Julie Nordgaard 
Helen Gerdrup Nielsen 
Bjørn Ebdrup 
Simon Hjerrild 
Annick Parnas 
Thomas Kirkegaard 
Lene Høgh 

8. Nordisk samarbejde 
8.1 Joint Committee of the Nordic Psychiatric Associations 
Formålet med Joint Committee (JC) of the Nordic Psychiatric Associations er at 
fremme og koordinere samarbejdet mellem bestyrelser og medlemmer af de 
psykiatriske selskaber i Norden og Baltikum. Komiteen mødes to gange om året, 
og formanden er professor Ramune Mazaliauskiene fra Litauen. Der udveksles 
erfaringer fra landene – og ikke overraskende har udfordringerne ved COVID 
fyldt på møderne med vægt på en hurtig omstilling til telepsykiatri. Herudover er 
emner som burn-out, specialistmangel og anvendelse af tvang altid relevante. JC 
udgiver også tidsskriftet Nordic Journal of Psychiatry, som kan tilgås via dps-
net.dk. Hvert land har udpeget 2 medlemmer til komiteen, en 6-års delegat og 
den til en hver tid siddende formand for det nationale selskab. Komiteen er an-
svarlig for afholdelse af de nordiske psykiaterkongresser hvert tredje år. I 2021 var 
Finland vært for den 33. udgave af ”Nordic Congress of Psychiatry”. Den blev 
pga. pandemien afholdt online den 16.-19. juni.  
René Sjælland, 6-års delegat 

8.2 Nordic Journal of Psychiatry 
Nordic Journal of Psychiatry udgives af de nordiske psykiaterforeninger således at 
abonnementet følger med medlemskabet. Tidsskriftet er engelsksproget, og pub-
licerer videnskabelige originalartikler og oversigtsartikler. Tidsskriftet udkommer 
rutinemæssigt kun elektronisk. Alle manuskripter sendes til chefredaktøren som 
så fordeler manuskripterne på en ikke national basis. I 2020 havde tidsskriftet Im-
pact Factor 2.202, CiteScore var 3.2, Der udkom 82 publikationer i 2020, af hvilke 
17 var Open Access. Ved virtuel Nordisk Psykiater kongres i Helsinki juni 2021 
havde NJP en session med de mest citerede artikler de seneste år. 
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Accept Ratio de sidste 12 mdr. er lav grundet stor mængde manuskripter (de-
cember 2021) var 65/339 ( 19.2%)). NJP har en attraktiv hjemmeside via forlaget 
Taylor & Francis. Der er adgang via DPSNET (Publikationer \ tidsskrifter). Der er 
adgang til alle numre tilbage til 1. årgang i 1946. Artikler kan nås på søgeord på 
emne eller forfatter så man kan finde publikationer og følge historiske faglige dis-
kussioner mellem gamle kolleger i Norden. 
Martin Balslev Jørgensen 

9. Internationalt samarbejde 
9.1 WPA 
WPA er verdens største psykiaterorganisation og paraplyorganisation for 145 nati-
onale psykiatriske selskaber i 121 lande samt 36 affiliate organisationer. WPA re-
præsenterer mere end 250.000 psykiatere.  
WPA er opdelt i 18 regionale zoner, hvor Danmark tilhører den nordeuropæiske 
zone. Ramune Mazaliauskiene fra Litauen blev ved sidste generalforsamling valgt 
som repræsentant for denne region for en 3-årig periode.  
WPAs Action Plan 2020-2023 har fokus på flere aspekter, herunder komorbiditet, 
børne- og ungdomspsykiatri, public mental health, capacity-building samt samar-
bejde med andre professionelle organisationer og NGO’er. 

Siden 2020 har WPAs aktiviteter – ikke mindst de internationale kongresser - i høj 
grad været ramt af Covid-19 pandemien. Den 20th World Congress, der skulle 
være afholdt i Bangkok i 2020 afholdtes virtuelt i 2021, og også den 21th World 
Congress afholdtes virtuelt, men der planlægges at afholde den 22th World 
Congress i Bangkok 3-6 august 2022.  

Udover de virtuelle kongresser, herunder også regionale kongresser, har WPA i 
stedet organiseret en række webinars. Blandt dem kan nævnes “WPA Early Inter-
vention in Low Resource Settings 1 & 2” støttet af National Institute of Health Re-
search og ”Covid-19 and Mental Health International Perspectives”. Andre om-
handler ”Why Psychiatry?” om relevansen af psykiatri som medicinsk disciplin og 
”Rethinking and Experience Sharing on Psychiatric Rehabilitation”. 

Tidsskriftet ”World Psychiatry” med tidligere WPA-præsident, Mario Maj som re-
daktør, indtager fortsat en meget markant position, og tidsskriftet er det psykiatri-
ske tidsskrift i verden med den højeste impact factor aktuelt på 40,59, og det er 
tillige nr. 1 i Social Science Citation Index (SSCI) kategori samt nr. 5 blandt tidsskrif-
ter i Clinical Medicine category. Det udgives på 10 sprog og sendes gratis til mere 
end 60.000 psykiatere. WPA producerer regelmæssigt Position Statements om ak-
tuelle emner, i år bl.a. om Preventing and Combating Violence against Women en 
ratifikation af European Council Convention. Alle Position Statements kan downlo-
ades fra WPAs hjemmeside. 

WPA udgav tidligere regelmæssigt et Newsletter. Dette er nu erstattet af et Review, 
der vil udkomme hvert kvartal elektronisk og som er tilgængeligt for alle. 
https://mailchi.mp/5b71695f1a3d/wpa_review_eneswletter_q2_2021. Review om-
handler denne gang vigtige opdateringer af WPAs arbejde. Der omtales blandt 
andet “Online Education: “How the COVID-19 pandemic has inspired new ways of 
sharing knowledge and skills at WPA”; omtale af arbejdsgruppe om “Management 
of Autism Disorders”;  og “Digitalisation in Mental Health and Care”, samt en ar-
bejdsgruppe om “Learning Disabilities”, “Public Mental Health” og “Volunteering”. 
Informationer om samtlige WPA aktiviteter kan fås på deres website 
http://wpanet.org og via de sociale medier som Facebook og Twitter. 

https://mailchi.mp/5b71695f1a3d/wpa_review_eneswletter_q2_2021
http://wpanet.org/
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Marianne Kastrup 

9.2 UEMS 
UEMS Section of Psychiatry måtte også i 2021 afholde de to årlige møder virtuelt. 
På grund af de mange aflysninger, der også ramte det danske introduktionskursus 
og UEMS årsmøde, har det været svært at følge med i de mange aktiviteter der 
foregår. Heldigvis har man opgraderet den skriftlige information, således at det er 
blevet nemmere at få indblik i, hvad der arbejdes på i de forskellige arbejdsgrup-
per. 

Et af aktivitetsområderne i UEMS arbejdet er, at definere standarder for uddan-
nelse, videreuddannelse, efteruddannelse og praktik inden for de enkelte specialer 
og ekspertområder (subspecialer). I UEMS Section of Psychiatry arbejdes der fort-
sat på en opdatering af ”European Framework for Competencies in Psychiatry”. 
Der har været afholdt webinar om European Training Requirements (ETR). 

I september blev der udsendt et nyhedsbrev til alle danske UEMS-repræsentanter. 
I dette blev processen for udarbejdelse af ETR beskrevet, herunder de udfordringer 
forskellige arbejdsgrupper støder på i processen. 

Forhåbentlig bliver der mulighed for mere aktivitet i UEMS i 2022, da det er vigtigt 
at vedligeholde det internationale samarbejde. Desværre er årsmødet for UEMS-
repræsentanter og intro-kurset for nye medlemmer, der skulle have været afholdt 
i januar, blevet udskudt. UEMS årsmødet vil finde sted den 30. marts 2022. 

Taus O Biba (UEMS-repræsentant for DPS) 

(DPBO har på nuværende tidspunkt ikke udpeget en ny repræsentant til UEMS).  

10. Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) 
FYPs forpersonsberetning til DPS årsmøde for 2021 
FYP arbejder for at skabe verdens bedste uddannelse får begge vores psykiatriske 
specialer samt at øge rekrutteringen hertil. Vores mål er at vores speciale, skal være 
det bedste og mest attraktive, for både nuværende og kommende kollegaer. Vi 
arbejder ligeledes for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne- og ung-
domspsykiatrien. 

Generalforsamlingen 2021, blev afholdt som led af FYP seminaret den 29/10-21. Til 
generalforsamlingen ændrede vi titlerne af formand og næstformand til hhv. for-
person og næstforperson. Dette for at være mere kønsneutrale og up-to-date 
med tendensen på dette område. Vi er fortsat ni personer i bestyrelsen, men vi 
foretog en vedtægtsændring således, at der minimum skulle sidde 3 læger fra 
hvert speciale i FYPs bestyrelse. 

Aktuelt består bestyrelsen af: 
Ida Maria Ingeholm Klinkby, formand, BUP, Region Hovedstaden 
Christian Møller, næstforperson, DPS, Region Hovedstaden 
Martin Rimvall, kasserer, BUP, Region Hovedstaden 
Anne Katrine Leadholm, sekretær, DPS, Region Hovedstaden 
Kasper Jessen, BUP, Region Sjælland 
Helle B. Krogh, DPS, Region H. 
Cecilie Hutters, DPS, Region H. 
Lene Buch Krogh-Nielsen, DPS, Region Syddanmark 
Sophie Eriksen, DPS, Region Hovedstaden 



 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2021-32 

Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter, bl.a. i 
DPBO, psykoterapi udvalg for både voksen og B&U-psykiatrien, videreuddannel-
sesudvalg og regionale uddannelsesråd, EFPT Exchange og Psykiatri Alliancen. 
Gennem disse organer bidrager vi til den fortsatte positive udvikling af yngre psy-
kiateres uddannelse og arbejdsliv. 

Bestyrelsesarbejdet i 2021 var igen påvirket af covid-19 og barsler. Vi kunne derfor 
kun mødes fysisk få gange. Der var dog fortsat god gejst og vi glædede os endeligt 
til at afholde seminaret med vores gode kollegaer. 

Vi har i bestyrelsen haft fokus på et tættere samarbejde med vores moderselska-
ber. Vi blev bl.a. inviteret med i revisionen af 10-års planen. Det var et meget læ-
rerigt og spændende arbejde som gav både den afgående og nye bestyrelse blod 
på tanden for at arbejde videre og kæmpe for de positive historier i psykiatrien.  

Bestyrelsen skrev et debatindlæg i Politiken vedr. dilemmaet om tvangsbehandling 
af tvangsindlagte patienter. Dette bl.a. som reaktion på DPS’ nye flyer om tvang i 
psykiatrien. I 2022 har vi allerede skrevet et debatindlæg i Altinget og flere følger. 

2021 var heldigvis året, hvor vi igen kunne mødes til FYP seminaret med temaet 
“Fremtidens psykiatri”. Dette blev afholdt med 130 deltagere på Tivoli hotel den 
29.-30/10. Vi havde flere spændende oplæg fra bl.a. Merete Nordentoft om frem-
tidens psykiatri, Pia Jeppesen om forebyggelse, Helene Bildsted Probst om arbejdet 
med 10-års planen samt mange flere. Det var en fornøjelse at se vores kollegaer 
fra nær og fjern til et arrangement med fysisk fremmøde efter alt for mange møder 
online i 2020 og starten af 2021. Der blev inspireret, minglet og festet i to dage. 

Fyraftensforedragene kom igen i gang og blev holdt online således at hele landet 
kunne høre de spændende oplæg fra Pernille Kølbæk og Søren Dinesen Øster-
gaard om PANSS-6 og SNAPSI samt Karen Kallesøe om funktionelle lidelser. 

Vi havde i 2021 besøg af 4 læger fra Tyrkiet og Tjekkiet via EFPT Exchange pro-
grammet. De var alle fire på PC Amager. Vi håber på et samarbejde med endnu 
flere centre i 2022, da vi pt har flere ansøgere end pladser.  

Hvert år uddeler FYP en række priser til junior- og seniorlæger i psykiatrien, der 
har gjort en særlig indsats for at forbedre vilkårene for yngre læger. Årets FYP-
priser gik til afdelingslæge Erik Døssing fra Region Sjælland. I BUP fik overlæge 
Bernadette Buhl-Nielsen fra Region Sjælland prisen og hos DPS gik prisen til over-
læge Marianne Jepsen fra Region Syddanmark. 

Ida Ingeholm Klinkby og Christian Møller 
Forperson og næstforperson, Foreningen af yngre psykiatere. 

11. Studenterorganisationer 
11.1 Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Århus (PSM) 
2021 har for PSM stået i fornyelsens tegn – mange nye aktive medlemmer og en 
næsten helt ny bestyrelse er med til at sætte et frisk, dynamisk præg på foreningen. 

I år var vi bedre forberedte på Covid-19 og hvad det indebærer af udfordringer 
både organisatorisk og for vores kerneopgave: Udbredelse af kendskabet til psy-
kiatrien og hvad den kan tilbyde vores kommende kollegaer. 

Vi begyndte året med et online foredrag med professor Søren Dinesen Østergaard 
om de psykiske følger af corona-epidemien på befolkningsniveau. Der var stort 
fremmøde og en god efterfølgende diskussion. 
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Senere på året havde vi besøg af Anna Knakkergaard, som holdt foredrag om 
klinisk hypnoseterapi. Endnu engang med et stort fremmøde og Anna var en både 
lærerig og underholdende foredragsholder, som åbnede øjnende for et ukendt 
emne for mange. Efterfølgende var der generalforsamling og sørme om det ikke 
lykkedes at få valgt 4 nye ind i bestyrelsen! 

I efteråret havde vi repræsentanter sendt til både Foreningen for Yngre Psykiateres 
årsmøde og til hyttetur med de øvrige studenterforeninger. Det var som altid utro-
lig spændende, og vi er meget taknemmelige for endnu engang at være inviteret 
med. Fra begge begivenheder tog vi både ny læring og nye faglige relationer med 
hjem i rygsækken, som kan styrke vores samarbejde og nære interessen for psyki-
atrien. 

Til slut skal nævnes en stor tak til Region Midt, herunder Skarpe Hjerner, Varme 
Hjerte, foruden hvis økonomiske støtte vi ikke kunne afholde de arrangementer vi 
gør. Vi ser i disse år en større inddragelse af medicinstuderende i det daglige ar-
bejde på de psykiatriske afdelinger til gavn for både patienter, studerende og de 
faste læger. Dette samarbejde vil vi arbejde for at bevare og udbygge i den kom-
mende tid. 

På vegne af Psykiatrisk Selskab for Medicinstuderende – Aarhus 
Formand, Charlotte Steen Duholm 

11.2 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende i Odense (PSYK-O) 
I starten af året var foreningens aktiviteter fortsat få, da vinterens kolde vejr stadig 
gav corona-virusset gode betingelser. Ved årets generalforsamling blev en ny be-
styrelse sat. Bestyrelsen består af syv medicinstuderende, hvoraf én er ny. Derud-
over kommer flere aktive medlemmer også fast til vores månedsmøder – også nye 
ansigter.  

I efteråret deltog vi i Foreningen for Yngre Psykiateres årsmøde i Tivoli Congress 
Center i København. Vi er meget glade for at blive inviteret til diverse årsmøder og 
foredrag, blive en del af fællesskabet og snuse til det liv som venter os efter studi-
erne.  

En weekend i september bød vores søsterorganisation i København os traditionen 
tro velkomne til hyttetur. Vi nyder at kunne dele erfaringer og tips såvel som det 
sociale fællesskab med de andre søsterorganisationer, og glæder os til at vores 
forening skal arrangere hytteturen i det kommende år.  

I starten af december fik vi besøg af tidligere medlem af Psyk-O og læge Lene 
Stryhn. Vi har længe haft hendes foredrag om Basal Psykiatri i gemmebogen, og 
det var en stor fornøjelse at se så mange psykiatri-interesserede medicinstude-
rende fra både tidlige og sene semestre. Hun fortalte blandt andet om de hyppig-
ste psykiatriske sygdomme og behandlingen heraf.  

I 2022 vil vi sætte større fokus på rekruttering. Vi håber at kunne afvikle flere spæn-
dende og lærerige arrangementer i det kommende år, og er i gang med planlæg-
ningen heraf. Vi er ved at planlægge samarbejder med andre lægefaglige studen-
terorganisationer – blandt andet foredrag om postpartum-depression og spisefor-
styrrelser. Derudover har vi også planer om at lave et foredrag i samarbejde med 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab (BUP) og et foredrag om dobbeltdiagnoser. 

Slutteligt skal lyde en stor tak til Psykiatrien Region Syddanmark og Syddansk Uni-
versitet. Vi vil desuden takke læge Lene Stryhn for et fremragende foredrag om 
Basal Psykiatri. 
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På vegne af Psyk-O 
Didde Marie Larsen-Kaasgaard, formand 

11.3 Psykiatrigruppen for Medicinstuderende – København (PMS) 
Det har været endnu et år, hvor Covid-19 har påvirket vores studieår, men også 
vores tid i PMS. På trods af denne særlige situation, har det alligevel været et aktivt 
år for PMS København. 
I de perioder hvor fysiske møder og arrangementer ikke har været mulige, har vi 
igen i år været omstillingsparate og omlagt vores aktiviteter – faglige såvel som 
sociale – til en online version. 
Derudover har vi i denne online periode valgt at fortsætte med vores nye tiltag 
”PMS Anbefaler”, hvor vi deler forslag til psykiatrirelaterede film, bøger, artikler mm, 
som vores medlemmer stadig er positive overfor.  
Vi har dette år fortsat været synlige, og det er blevet bemærket af de øvrige stu-
derende. Interessen for PMS er stigende, og vi har aktuelt 25 aktive medlemmer. 
Vi har i dette år fået nye aktive medlemmer, hvoraf flere er bachelorstuderende 
med stor interesse for psykiatri.  

Vi har også fortsat at arbejde med vores koncept ”Masterclass”, hvor vi gerne vil 
lære vores medlemmer nogle konkrete værktøjer inden for psykiatrien. Vi har der-
for valgt for en stund at fokusere på ”objektiv psykisk”, da dette er et område 
mange studerende anfører som udfordrende inden for specialet, men som de øn-
sker at blive bedre til.  

Årets arrangementer i PMS har været følgende: 
”Yngre læge i Psykiatrien – hvordan?” v. Christian Møller. 
”Masterclass – Tvang i Psykiatrien” v. Andreas Hoff. 
”Forskning i Psykiatrien” v. Rasmus Handest. 
”Personlighedsforstyrrelser” v. Maria Meisner.  
”Masterclass – Psykopatologi og Objektiv Psykisk” v. Bjørn Ebdrup. 

Derudover havde vi den store fornøjelse at deltage i dette års FYP seminar, og vi 
vil gerne benytte lejligheden til at sige tak for denne mulighed.  

Vi havde også den glæde i år at være værter for vores årlige hyttetur med psyki-
atrigrupperne fra de øvrige universitetsbyer. Sidste år blev hytteturen aflyst grun-
det Covid-19. Det var fantastisk at kunne se hinanden igen, hvor vi kunne udveksle 
erfaringer, spare og dele vores interesse for psykiatri.  

I oktober måned afholdt vi generalforsamling, hvor der blev valgt ny bestyrelse 
samt skift af formandsposten. Bestyrelsen ønsker at fortsætte med samme store 
engagement med planlægning af nye arrangementer og rekruttering af nye med-
lemmer for at udbrede kendskab til og interessen for psykiatrien.  

Vi vil gerne give en stor tak til Region Hovedstaden og Region Sjælland, som har 
støttet os økonomisk. Tak til alle vores foredragsholdere, som har brugt deres tid 
og stillet op i 2021.  

Til sidst men bestemt ikke mindst, tak til alle vores aktive medlemmer, som har 
holdt et positivt sind og fortsat arbejdet på at holde gejsten i PMS oppe det for-
gangne år.  

På vegne af bestyrelsen 
Solvejg Dam Munch, forperson for PMS 
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12. Danske Psykiatere og Børne/-ungdomspsykiate-
res Organisation (DPBO) 

Baggrund 
Danske Psykiateres og Børne-Ungdomspsykiateres Organisation har til formål at 
varetage medlemmernes faglige, organisatoriske og kollegiale interesser. Vi sam-
arbejder med de videnskabelige selskaber om faglige spørgsmål og med FAPS, 
når det gælder moderniseringsforhandlinger med Danske Regioner.  

Det er bl.a. DPBO’s opgave at formidle den generelle overenskomst for praktise-
rende speciallæger til de af vores medlemmer den er relevant for, herunder om 
økonomiprotokollatet, om kvalitetssikring i speciallægepraksis, om tilsyn med 
mere. I det forgangne år har formidling af særlige aftaler mellem FAPS og Danske 
Regioner på grund af Coronasituationen, været en central opgave for DPBO. 

Samarbejdet med FAPS er tæt, vi deltager i specialespecifikke udlægninger af ge-
nerelle overenskomstaftaler blandt andet når det gælder modernisering og kvali-
tetsarbejde. Vi er høringspart når der indgås §66 og § 64 aftaler mellem FAPS og 
regionerne i vores specialer. 

DPBO er ligeledes høringspart, når der udgives nye specialerelevante kliniske ret-
ningslinjer. 

Medlemmer: 
DPBO har i 2021 729 medlemmer, heraf 409 ordinære medlemmer, 271 medlem-
mer der er over 70 år, 32 pensionister samt 14 ikke erhvervsaktive medlemmer. 
Medlemstallet har gennem flere år været faldende, idet nye speciallæger ikke au-
tomatisk bliver meldt ind som tidligere.  

Kontingent: 
600kr for ordinært medlemskab i 2021. 

Beretning: 
COVID-19 
2021 har været et specielt år, også i DPBO’s historie. Corona epidemien har givet 
os nye udfordringer, men også nye perspektiver på patientbehandling og kontakt. 
I DPBO følger vi nøje retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og FAPS, og bidra-
ger til formidlingen heraf til praktiserende speciallæger. Vi har anbefalet FAPS at 
muligheden for telefonkonsultation som undtagelsesvis erstatning for konsultation 
ved fremmøde/videokonsultation forlænges efter 31.12.21, for at kunne tilbyde alle 
vores patienter at kunne fastholde planlagte konsultationer og undgå at der skabes 
behandlingspukler. 

Samarbejde 
Praktiserende speciallæger har for alvor taget digitale løsninger i brug i speciallæ-
gepraksis, og relevansen af videokonsultation i vores specialer, har medvirket til at 
videokonsultationer er kommet for at blive. I OK21, som blev vedtaget den 9. ok-
tober 2021, fik vi udover videokonsultationer flere nye ydelser, der skal implemen-
teres i speciallægepraksis, ydelser der skal fremme samarbejdet med praktiserende 
læger. DPBO har i 2021 forberedt møder med FAPS om ydelsesbeskrivelser for 
ydelser, der skal bidrage til at fremme speciallægepraksis rolle som del af et samlet 
sundhedsvæsen. 

eKVIS 
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I 2021 er alle speciallægepraksis akkrediteret, og de fleste vil formentligt opleve, at 
akkrediteringsarbejdet har bidraget til at højne kvaliteten i speciallægepraksis. I 
2022 forlades akkrediteringskonceptet, og det bedste derfra – arbejdet med orga-
nisatorisk kvalitet - bringes med ind i den nye kvalitetsmodel der er beskrevet i 
OK21. Som en central del af denne model, vil bestyrelsen i DPBO fremover samar-
bejde med eKVIS om at etablere kvalitetsklynger.  
Arbejdet med kvalitetsudvikling har også i 2021 haft stort fokus i DPBO. En gruppe 
under DPBO har i 2021 arbejdet sammen med eKVIS om PRO projekt i psykiatrisk 
speciallægepraksis. I 2022 fortsættes arbejdet med PRO eller andre former for pa-
tientinddragelse. 

Uddannelseslæger 
DPBO’s bestyrelse har i mange år haft fokus på, at muligheden for at en del af 
uddannelsen til speciallæge i psykiatri/børne-ungdomspsykiatri skal kunne forgå i 
speciallægepraksis. Vi tror på at der vil være store gevinster for såvel uddannel-
seslæger som uddannelsesklinikker ved en sådan mulighed. Vi tror også på, at det 
vil understøtte rekrutteringen af unge læger til de psykiatriske specialer, hvis mu-
ligheden for at arbejde som speciallæge i praksis bliver mere synlig i uddannelses-
tiden. Repræsentanter fra DPBO har deltaget i en FAS arrangeret workshop om 
målbeskrivelser i juni 2021, og der er i den forbindelse lavet et vigtigt forarbejde 
med at beskrive hoveduddannelseskompetencer som kunne varetages i special-
lægepraksis. 

Modernisering 
I DPBO ser man frem til det arbejde med ny modernisering af vore specialer, der 
skal foregå de næste år. I henhold til OK21 skal begge specialer moderniseres i 
2023. 

Samarbejde med FAPS i regionerne 
DPBO’s bestyrelse har bidraget ved kontrolstatistik undersøgelser i regioner hvor 
psykiatere/børne-ungdomspsykiatere i er repræsenteret i FAPS’ regionsbestyrel-
ser. 
Ligeledes har DPBO bidraget med høringssvar ved udfærdigelse af § 64 og § 66 
aftaler i henhold til overenskomst mellem FAPS og regionerne. 

Bestyrelsesmedlemmers mødedeltagelse og repræsentationer i 2021 
Deltagelse i møder med FAPS  
Deltagelse i årligt samarbejdsmøde mellem DPBO, DPS og BUP. 
Deltagelse ved DPS’ årsmøde og BUPS’ årsmøde. 
Deltagelse i møder med Sammenslutningen af Praktiserende Psykiatere  
Deltagelse i møder med Praktiserende Børne-Ungdomspsykiatere 
BPBO har været repræsenteret ved Psykiatrialliancens møder 

Rejselegat 
DPBO har tildelt læge Mads Deleuran rejselegat til dækning af udgifter ved delta-
gelse i konference arrangeret af The International Experiental Dynamic Therapy 
Association i Venedig 13-15. oktober 2022. 

Børne- og ungdomspsykiaternes beretning ved Dorte Vesterager, næstformand i 
DPBO 
Det har været et travlt år. Det skriver jeg hvert år, men i år var også sidste år med 
akkreditering som nu er ved at være forløbet for 2. gang, og der skal findes nye 
måder at kvalitetssikre privat praksis fremover.  
Der er forhandlet ny overenskomst for de kommende år, så med det store arbejde 
på plads, kan vi nu begynde at evaluere og revidere moderniseringen. Det bliver 
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spændende med det nye kvalitetssikringsarbejde, som jo nu både har Sentinel og 
også det nye forslag om at danne klynger som udgangspunkter. 
Så kan jeg se at flere og flere nedsætter sig i praksis i vores speciale, også uden 
ydernummer. Jeg tænker det er godt for børn og familier, men også at vi skal finde 
måder at bevare samarbejdet på, så den gode kvalitet i arbejdet fortsat sikres. 
Da medlemskab ikke længere opnås automatisk, må opmærksomheden på orga-
nisationen jo nødvendigvis gøres for fortsat at tiltrække nye speciallæger.  

Generalforsamling 
Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt den 6. november 2021 på Hesselet. Besty-
relsen var på valg, Dorte Vesterager, Irina Mejlhede og Kathrine Dahler-Eriksen 
(som var suppleret ind i bestyrelsen juni 2021) genopstillede. Bestyrelsen er konsti-
tueret som følger: 

For psykiatri: 
Praktiserende speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen (formand) 
Praktiserende speciallæge Birgitte Norrie (næstformand) 
Praktiserende speciallæge John Hagel Mikkelsen (kasserer) 
Praktiserende speciallæge Philipp Lange (sekretær) 
Praktiserende speciallæge Marie Løth 
Praktiserende speciallæge Jacob Hasselbalch 
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede (suppleant) 

For børne-ungdomspsykiatri: 
Praktiserende speciallæge Dorte Vesterager (næstformand) 
Praktiserende speciallæge Claudia Nordenbæk 

Observatør fra FYP: 
Cecilie Hutters 

Øvrige aktiviteter  
DPBO’s bestyrelse har vurderet ansøgninger fra lægemiddelfirmaer m.m. om god-
kendelse af kurser som refusionsberettigede ihht FAPS’ efteruddannelsesfond.  
DPBO’s bestyrelse har deltaget i vurderingen af forskningsprojekter der har søgt 
midler fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis. 

Kathrine Dahler-Eriksen, Speciallæge i psykiatri, Ph.d. 
Formand for DPBO 

13. Love for Dansk Psykiatrisk Selskab 
§ 1 Navn 
Selskabets navn er ”Dansk Psykiatrisk Selskab” (DPS). 
Selskabets navn over for udlandet er ”Danish Psychiatric Society” (DPS). 

§ 2 Formål 
Selskabets formål er at fremme dansk psykiatri. I særlig grad er det selskabets op-
gave at fremme dansk psykiatrisk forskning, at sikre den bedst mulige uddannelse 
af fagets udøvere, at arbejde for, at befolkningen får et optimalt psykiatrisk be-
handlingstilbud og at udbrede kendskabet til psykiatri. 

§ 3 Medlemsforhold 
Stk. 1 
Som medlemmer kan optages læger. 

Stk. 2 
Anmodning om medlemskab sendes skriftligt til selskabets bestyrelse. 
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Stk. 3 
Æresmedlemmer kan foreslås af bestyrelsen, og optagelse af disse medlemmer 
fordrer, at 2/3 af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer stem-
mer herfor, idet bestyrelsens forslag herom skal være meddelt medlemmerne i 
indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Æresmedlemmer har taleret, men ikke stemmeret, på selskabets generalforsamlin-
ger. 
Æresmedlemmer betaler ikke kontingent. 

Stk. 4 
Udmeldelse kan finde sted ved et årsskifte, og skriftlig meddelelse til selskabets 
bestyrelse herom skal være modtaget af bestyrelsen senest ultimo september. 

Stk. 5 
Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere et medlem, der ikke efterlever selskabets 
love, eller som handler til skade for selskabet. Hvis det pågældende medlem pro-
testerer mod eksklusionen, har den kun gyldighed, hvis 2/3 af de på førstkom-
mende generalforsamling tilstedeværende medlemmer stemmer for eksklusion, 
idet bestyrelsens beslutning skal være meddelt medlemmerne i indkaldelsen til ge-
neralforsamlingen. 

§ 4 Kontingent 
Kontingentet fastsættes for hvert år på den ordinære generalforsamling for det 
respektive år, og bestyrelsen sørger for opkrævning heraf. 
Det er muligt at differentiere kontingentet, således at specifikke grupper af med-
lemmer betaler nedsat eller intet kontingent. 

§ 5 Bestyrelse 
Stk. 1 
Selskabets bestyrelse består af 8 medlemmer, hvoraf én er formand. 

Stk. 2 
Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Forman-
den kan genvælges én gang som formand og kan efter en samlet formandsperi-
ode på 4 år ikke umiddelbart genvælges som formand. 

Stk. 3 
De øvrige 7 medlemmer vælges ligeledes for 2 år ad gangen. 
Genvalg som bestyrelsesmedlem kan finde sted. Dog er den maksimale sammen-
hængende funktionsperiode 6 år. En eventuel valgperiode som formand indregnes 
ikke heri. 

Stk. 4 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som læge under videreuddannelse, speciallæge, overlæge eller praktiserende spe-
ciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betydning. Dog bør hensynet til den 
enkelte kandidats kvalifikationer og engagement ikke kunne trænges i baggrunden 
af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte kriterier. 

§ 6  
Stk. 1 
Bortset fra formandsposten konstituerer bestyrelsen sig selv med en næstformand 
samt sekretær og kasserer. 

Stk. 2 
Ved formandens varige forfald konstituerer bestyrelsen sig med næstformanden 
som ny formand for perioden indtil næste generalforsamling. Ved varigt forfald 
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hos øvrige bestyrelsesmedlemmer indtræder den valgte suppleant som nyt besty-
relsesmedlem indtil næste generalforsamling. 

Stk. 3 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne – behø-
rigt indvarslet - er til stede. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Protokollat fra bestyrelsesmøder godkendes på det efterfølgende møde. 

Stk. 4 
Bestyrelsen skal stedse være opmærksom på, at betydningsfulde udadgående 
skridt altid skal forelægges på en generalforsamling til drøftelse og vedtagelse. 

§ 7 Generalforsamling 
Stk. 1 
Generalforsamlingen er selskabets øverste myndighed i alle spørgsmål. 
 
Stk. 2 
Der afholdes årligt ordinær generalforsamling i februar eller marts måned. 
Bestyrelsen meddeler med mindst 3 måneders varsel tid og sted for den ordinære 
generalforsamlings afholdelse. I meddelelsen opfordrer bestyrelsen samtidig sel-
skabets medlemmer til at komme med forslag til dagsordenspunkter for general-
forsamlingen og forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen, herunder for-
mand for selskabet (opstilling kan dog finde sted indtil punktets behandling på 
generalforsamlingen). Forslag om opstilling af et medlem til bestyrelsesvalg kan 
fremsættes af ethvert medlem. Medlemmer kan indtil 2 måneder forud for den 
ordinære generalforsamlings afholdelse fremsende forslag til dagsordenspunkter 
for generalforsamlingen. 
 
Stk. 3 
Indkaldelse til den ordinære generalforsamling udsendes af bestyrelsen mindst 3 
uger i forvejen for generalforsamlingens afholdelse. Indkaldelsen skal indeholde 
den endelige dagsorden tillige med en oversigt over foreslåede kandidater til be-
styrelsen, herunder formand. 
Ordentligvis udsendes tillige formandens skriftlige beretning forud for den ordi-
nære generalforsamling. 
Bestyrelsen skal med angivelse af dagsorden senest 14 dage efter anmodning 
herom indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvis enten mindst 3 bestyrel-
sesmedlemmer eller 50 medlemmer kræver det, og indkaldelse skal ske med 
mindst 3 og højest 8 ugers varsel. 
Bestyrelsen vælger stedet for afholdelse af generalforsamlinger. For at bedre mu-
ligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret på generalforsamlin-
gerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
Stk. 4 
Den ordinære generalforsamling skal mindst have følgende dagsordenspunkter: 
1) Valg af dirigent. 
2) Beretning v/formanden. 
3) Fremlæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning til godkendelse. 
4) Indkomne forslag. 
5) Valg af bestyrelse i henhold til § 5 og valg af en suppleant. 
6) Valg af revisor og kollegial revisor. 
7) Fastsættelse af kontingent for indeværende år. 
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8) Eventuelt. 
 
Stk. 5 
Der kan på en generalforsamling kun træffes beslutning om forhold, der er optaget 
på dagsordenen. 
 
Stk. 6 
Afstemninger ved generalforsamlinger afgøres ved simpel majoritet, medmindre 
andet følger af disse love. Afstemningerne skal foregå skriftligt og hemmeligt, hvis 
det kræves af blot et enkelt tilstedeværende medlem. Der kan ikke stemmes ved 
fuldmagt. 
Listeopstilling kan ikke finde sted. 
 
Stk. 7 
Der udarbejdes et protokollat for generalforsamlingen, som underskrives af diri-
genten og bestyrelsesformanden. Protokollatet offentliggøres i det første med-
lemsblad efter generalforsamlingen eller på selskabets hjemmeside på internettet. 
 
Stk. 8. 
Såfremt der ved generalforsamlingen fremsættes motiveret mistillidsdagsorden og 
denne vedtages af 2/2 af de ved generalforsamlingen mødte medlemmer afgår 
den samlede bestyrelse i løbet af 3 mdr. fra generalforsamlingen at regne.  
Bestyrelsen skal da have afholdt en ekstraordinær generalforsamling inden 2 må-
neder efter ovennævnte mistillidsdagsorden m.h.p. valg af ny bestyrelse. 
 
§ 8 Fraktionen af Yngre Psykiatere 
Fraktionen af Yngre Psykiatere (FYP) er en samlet forening for de medlemmer af 
selskabet og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark, der samtidig er 
medlemmer af Foreningen af Yngre Læger. 
Fraktionen af Yngre Psykiatere opstiller egne vedtægter, der skal godkendes i fæl-
lesskab af bestyrelserne i Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykia-
trisk Selskab i Danmark. 
Fraktionen vælger sin egen ledelse. Kontingent for medlemskab fastlægges på 
Fraktionen af Yngre Psykiateres generalforsamling. 
Medlemmer af selskabet, der ikke ønsker optagelse i fraktionen, kan meddele dette 
skriftligt til selskabets bestyrelse. 
 
§ 9 Interessegrupper 
Selskabets medlemmer kan efter bestyrelsens godkendelse slutte sig sammen i 
faglige interessegrupper under Dansk Psykiatrisk Selskab - eventuelt tillige under 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark - og derved bidrage til at give 
bredde til selskabets aktiviteter. 
Interessegrupperne kan ikke selvstændigt ytre sig på selskabets vegne. 
Interessegrupperne er økonomisk uafhængige af selskabet. 
Bestyrelsen udarbejder sammen med bestyrelsen i Børne- og Ungdomspsykiatrisk 
Selskab i Danmark standardbestemmelser for interessegrupper. 
 
§ 9 B 
DPS kan godkende, at andre faglige psykiatriske selskaber får status som associeret 
selskab til DPS. Som grundlag for godkendelsen skal DPS bestyrelse sikre, at sel-
skabet lever op til relevante faglige standarder. 
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Associerede selskaber skal inden for en af bestyrelsen fastsat frist fremsende for-
slag til et afsnit om selskabets virksomhed til DPS´ årsberetning. DPS bestyrelse 
beslutter om det fremsendte forslag kan optages i DPS beretning Associerede sel-
skaber kan ikke selvstændigt indgå aftaler i DPS navn, eller udtale sig på DPS 
vegne. 
 
§ 10 Udvalg 
Stk. 1 
Bestyrelsen nedsætter selskabets udvalg. Disse kan være stående eller nedsættes 
ad hoc. 
Medlemmer af stående udvalg udpeges for en 2-års periode. Der er mulighed for 
genudpegning, dog er den maksimale sammenhængende funktionsperiode 6 år. 
I ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen dispensere fra 6-års reglen. Forud for 
udpegning af nye udvalgsmedlemmer indhentes forslag fra selskabets medlem-
mer. Det tilstræbes, at Fraktionen af Yngre Psykiatere er repræsenteret i alle ud-
valg. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab i Danmark kan ligeledes være repræ-
senteret i selskabets udvalg. 
 
Stk. 2 
Udvalgene får økonomisk dækning fra selskabet til afholdelse af møde- og rejse-
udgifter efter de af bestyrelsen fastsatte regler herom. Børne- og Ungdomspsyki-
atrisk Selskab i Danmark dækker egne medlemmers møde- og rejseudgifter. 
 
§ 11 Eksterne repræsentanter for DPS 
Stk. 1 
Bestyrelsen udpeger og indstiller repræsentanter for Dansk Psykiatrisk Selskab til 
varetagelse af specifikke opgaver i Sundhedsstyrelsen, regioner, amter, andre of-
fentlige myndigheder, Den Almindelige Danske Lægeforening, internationale or-
ganisationer og selskaber m.m. 
 
Stk. 2 
De udpegede og indstillede medlemmer og suppleanter vælges efter følgende 
regler: 
- Forud for indstillingen indkalder bestyrelsen forslag til opstilling af kandidater. 
- Valgbare er alle ordinære medlemmer, der har speciallægeanerkendelse i psyki-
atri. 
I særlige tilfælde - hvis der skønnes at være et konkret og sagligt behov herfor – 
kan bestyrelsen udpege og indstille medlemmer, der ikke er speciallæger. 
 
§ 12 Regnskab og formue 
Stk. 1 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
 
Stk. 2 
Regnskabet revideres af en revisor og af en på generalforsamlingen for 2 år valgt 
kollegial revisor. Sidstnævnte har mulighed for genvalg med en maksimal sam-
menhængende funktionstid på 6 år. 
 
§ 13 Tegning og hæftelse 
Stk. 1 
Selskabet forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. 
Stk. 2 



 

 
DANSK PSYKIATRISK SELSKABS ÅRSBERETNING 2021-42 

Medlemmerne hæfter ikke for selskabets forpligtelser. 
 
§ 14 Urafstemninger 
10 % af medlemmerne kan senest 14 dage efter bekendtgørelse af vedtagelser på 
en generalforsamling forlange, at enhver vedtagelse på generalforsamlingen skal 
sendes til urafstemning. 
Ved urafstemning sender bestyrelsen det vedtagne forslag til endelig vedtagelse 
blandt selskabets medlemmer, idet bestyrelsen samtidig skriftligt giver en objektiv 
orientering om spørgsmålet. Forslaget er endeligt vedtaget, medmindre en simpel 
majoritet af de afgivne stemmer på urafstemningen forkaster forslaget. 
 
§ 15 Lovændringer 
Lovændringer kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, at 
mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 2/3 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalfor-
samlingen, men mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for forsla-
get, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor lovæn-
dringens endelige vedtagelse - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer på 
den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende 
medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for forslaget. 
 
§ 16 Opløsning 
Selskabets opløsning kan kun vedtages på en generalforsamling og forudsætter, 
at mindst halvdelen af selskabets medlemmer er til stede, og at mindst 4/5 af de 
tilstedeværende medlemmer stemmer for forslaget. 
Hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer ikke er til stede på generalfor-
samlingen, men mindst 4/5 af de tilstedeværende medlemmer stemmer for for-
slaget, indkalder bestyrelsen inden 30 dage til en ny generalforsamling, hvor en-
delig vedtagelse om opløsning - uanset antallet af tilstedeværende medlemmer 
på den nye generalforsamling - i så fald kan ske, hvis mindst 4/5 af de tilstedevæ-
rende medlemmer på den nye generalforsamling stemmer for en opløsning af sel-
skabet. 
I tilfælde af selskabets opløsning træffer generalforsamlingen samtidig beslutning 
om fordeling af selskabsformuen, idet en eventuel kassebeholdning dog skal til-
falde Psykiatrisk Forskningsfond, subsidiært anden fond til fremme af psykiatrisk 
forskning. 
Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23.5 2005. 
 
Cirkulære med relation til ovenstående love 
1. 
Ved opstilling af kandidater til bestyrelsen skal det indgå i overvejelserne, at for-
manden som hovedregel vælges blandt personer, der har siddet i bestyrelsen. 
Dette betyder ikke, at alle bestyrelseskandidater skal være formandsemner, men 
blot at bestyrelsen bør være således sammensat, at kontinuitet mellem bestyrel-
sespladser og formandspost kan sikres. 
 
2. 
Ved bestyrelsens sammensætning er kriterier som geografisk tilhørsforhold, stilling 
som yngre læge/fastansat læge, ansættelse på ungdomspsykiatrisk afdeling, over-
læge eller praktiserende speciallæge, samt hensynet til kønsfordelingen af betyd-
ning. Dog bør hensynet til den enkelte kandidats kvalifikationer og engagement 
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ikke kunne trænges i baggrunden af rigoristisk hensyntagen til de øvrige nævnte 
kriterier. 
 
3. 
For at bedre muligheden for, at alle dele af landet kan være repræsenteret ved 
generalforsamlingerne, skal der tages geografiske hensyn ved placeringen af disse. 
 
4. 
I forbindelse med etablering af det børne- og ungdomspsykiatriske speciale bør 
det i en overgangsfase tilstræbes, at den børne- og ungdomspsykiatriske repræ-
sentation i bestyrelsen stammer fra såvel børne- som ungdomspsykiatriske afde-
linger. 
Ligeledes bør det i en overgangsfase sikres, at de voksenpsykiatrisk uddannede 
ungdomspsykiatere repræsenteres i relevante udvalg: det børne- og ungdoms-
psykiatriske videreuddannelsesudvalg, det børne- og ungdomspsykiatriske psyko-
terapiudvalg, I-kursusudvalg og det voksenpsykiatriske videreuddannelsesudvalg. 
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