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Protokollat fra ordinær generalforsamling 
 
Protokollat for Dansk Psykiatrisk Selskabs generalforsamling d. 11. marts 2022 

Afholdes: Legoland Hotel & Conference, Åstvej 10, 7190 Billund 

 

Protokollat udarbejdet af Lene Tilgreen Nielsen. 

 
Valg af dirigent 
Ulla Knorr valgt. Generalforsamlingen er retmæssigt varslet og indkaldt. 
 
 
Formandens beretning ved Gitte Ahle    
Der henvises til den skriftlige beretning, som kan læses her (side 4-10). Supplerende kan bl.a. 
fremhæves følgende. 
 
Antallet af medlemmer gennemgået. Medlemmer afgået ved døden nævnt og æret med ét 
minuts stilhed. Bestyrelsesmedlemmerne gennemgået. 
Medlemsantallet stiger hvert år og DPS er nu det 2. største almenmedicinske selskab.  
 
Arbejdet med 10 års planen har efterhånden været i gang i mange år, og har været 
besværliggjort af covid-19. 
Der har været en del sværdslag undervejs i arbejdet med psykiatriplanen, da den hen ad vejen 
ændrede sig til at handle mere om mental sundhed end svær psykisk sygdom. Vi måtte derfor 
meddele, at vi ville forkaste planen eller tage afstand fra den hvis det ikke blev anderledes. Vi 
synes dog, at planen er landet fint, og at vi har fået mange af vores mærkesager med. 
Planen blev offentliggjort d. 13. januar 2022. Tilbage står et stort arbejde for DPS i forbindelse 
med de politiske forhandlinger vedrørende planen. Det sidste der er hørt er, at der ikke kommer 
forhandlinger før til efteråret, men dette uvist. 
 
DPS har et godt og nært samarbejde med Psykiatrialliancen. Talspersonen i øjeblikket er Mads 
Engholm. 
 
DPS har et godt samarbejde med Lægeforeningen og har valgt at købe samlet 
sekretariatsbistand hos Lægeforeningen, ligesom mange andre lægevidenskabelige selskaber 
også gør.  
 
De forskellige møder der har været i løbet af året nævnes. De fleste møder har måttet afholdes 
virtuelt. 
DPS har fortsat et godt og tæt samarbejde med Sundhedsstyrelsen.  
DPS har som tidligere år haft møde med psykiatriordførerne. 
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Endvidere er der afholdt møder med Socialstyrelsen, KL, FOA, SL, SIND, Bedre Psykiatri m.fl. 
 
 
DPS har haft en del møder vedr. Det Psykiatriske Patientklagenævn (PPKN) pga. store problemer 
i PPKN. Vores medlemmer føler sig desavoueret og der har været en dårlig tone gennem længere 
tid. Der træffes afgørelser på varierende juridisk grundlag, som vurderes til skade for 
patienterne. Dette har medført, at der nu ikke kan rekrutteres læger til PPKN og det er svært at 
skaffe medlemmer. Der er endnu ikke fundet en løsning på dette problem. 
 
Der har i det forløbne år været en del høringssvar og udpegninger. Tak til alle dem der har 
bidraget. Der er altid god velvilje til dette. 
 
Årsmøde 2020 blev aflyst pga. Covid-19 og den verserende retssag med Nyborg Strand er udsat 
til august 2022. Nyborg strand erkender ikke, at der er tale om force majeure og de har derfor 
stævnet DPS. Vi venter spændt på hvad der kommer til at ske. 
 
Sommerskolen blev igen aflyst i 2021 pga. covid-19. Forventer at sommerskolen igen i 2022 kan 
blive afholdt. 
 
På pressesiden har hovedfokus i 2021 været 10-årsplanen for psykiatrien. I den sammenhæng 
har ”Dansk Psykiatrisk Selskabs Hvidbog 2021-2031”, der blev lanceret primo november spillet 
en væsentlig rolle. 
 
Gitte Ahle takker for det gode samarbejde med bestyrelsen og gamle bestyrelsesmedlemmer.  
 
Lene Høgh takker mange gange på bestyrelsens vegne for det formidable arbejde Gitte Ahle har 
udført. Der er taget utrolige skridt i Gittes tid som formand.  
Fra starten har Gitte sat en tydelig retning. Hun har en fantastisk evne til at sige tingene direkte 
som de er. Hun er modig og var det ikke for Gitte havde vi ikke stået med psykiatriplanen i dag. 
Gitte har kastet oceaner af tid i posten. 
En stor tak til Gitte for det hun har gjort for dansk psykiatri. 
 
Bestyrelsen indstiller Josef Parnas til æresmedlem 
Josef Parnas indstilles til æresmedlem og indstillingen begrundes. Udnævnes som æresmedlem. 
 
Årsberetning for DPBO ved Birgitte Norrie 
Der henvises til den skriftlige beretning – læs hele beretningen (side 35-37) her 
Antallet af medlemmer gennemgået. Medlemstallet har gennem flere år været faldende, idet nye 
speciallæger ikke automatisk bliver meldt ind som tidligere. 
 
2021 var igen et år, der var præget af covid-19. Coronaepidemien har givet nye udfordringer, 
men også nye perspektiver på patientbehandling og kontakt. 
 
Praktiserende speciallæger har for alvor taget digitale løsninger i brug i speciallægepraksis, og 
relevansen af videokonsultation i vores speciale har medvirket til, at videokonsultationer er 
kommet for at blive. 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. 
 
I 2021 er alle speciallægepraksisser blevet akkrediteret.  
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DPBO´s bestyrelse har i mange år haft fokus på muligheden for, at en del af uddannelsen til 
speciallæge i psykiatri/børne-ungdomspsykiatri skal kunne foregå i speciallægepraksis. Vi tror på 
der vil være store gevinster ved dette. 
 
De forskellige møder der har været afholdt i løbet af året blev nævnt. 
 
Der er blevet uddelt et rejselegat til læge Mads Deleuran til dækning af udgifter ved deltagelse i 
konference arrangeret af The International Experiental Dynamic Therapy Association i Venedig. 
 
DPBO afholder generalforsamling d. 30. april 2022 på Hotel Hesselet. 
 
 
Årsberetning for FYP  
Der henvises til den skriftlige beretning - læs hele beretningen (side 31-32) her 
 
Generalforsamlingen 2021 blev afholdt i forbindelse med FYP seminaret d. 29. oktober 2021. Vi 
ændrede her titlerne af formand og næstformand til hhv. forperson og næstforperson.  
 
Bestyrelsesarbejdet i 2021 var igen påvirket af covid-19 og barsler.  
 
Heldigvis kunne vi i 2021 mødes til FYP seminar, hvor temaet var ”Fremtidens psykiatri”. Der var 
mange gode og spændende oplæg bl.a. fra Merete Nordentoft, Pia Jeppesen, Helene Bilsted 
Probst og Kirsten Ilkjær.  
FYP seminar 2022 vil blive afholdt d. 4.-5. november.  
 
FYP har deltaget aktivt i pressedebatten bl.a. med et debatindlæg i Politiken vedr. dilemmaet om 
tvangsbehandling af tvangsindlagte patienter. 
 
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 overlæge Marianne Jepsen fra Region Syddanmark. 
 
Der er lavet en podcast til inspiration – se hjemmesiden. 
 
 
Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Kirsten Ilkjær 
Årsregnskabet gennemgås.  
 
Det har været et meget travlt og ekstraordinært år. Da regnskabet overgår til Lægeforeningen 
har der været dobbelte udgifter i år i en overgangsperiode. 
Der har været færre indtægter på kurser, da der har været mange aflysninger pga. covid-19. 
  
Regnskabet godkendt af autoriseret revisor og lægefaglig revisor uden anmærkninger. 
 
Regnskabet for 2021 godkendes af generalforsamlingen. 
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Som tidligere nævnt pågår der en retssag og der er udgifter på over 900.000 til dette. 
 
 
Der blev stillet følgende spørgsmål til regnskabet: 
 

• Hvor dyrt bliver det med retssagen? 
- Kirsten Ilkjær (KI) fortæller, at der er en samlet eventualforpligtelse på 943.000 kr., 

som følge af aflysningen af årsmødet 2020 hos Hotel Nyborg Strand inkl. advokat.  
Der er penge i DPS til at betale dette. 

- KI beretter at det overvejes at slå selskabets regnskab og årsmøderegnskabet 
sammen. 

 
Da mange medlemmer i 2020 valgte ikke at få pengene tilbage fra aflyst årsmøde, fremgår disse 
af regnskabet. 
 
Valg af revisor og valg af kollegial revisor 
Da vi endnu ikke har godkendt vedtægtsændringer, skal der både vælges revisor og lægefaglig 
revisor. Poul Erik Carlsen har accepteret at blive lægefaglig revisor. 
 
Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent ved kasserer Kirsten Ilkjær 
Budgettet fremlægges og godkendes. Uændret kontingent blev godkendt. 
 
Forslag til vedtægtsændringer 
Det er foreslået, at DPS fremover ikke skal gøre brug af ekstern revisor, men lade 
Lægeforeningen udarbejde regnskabet, evt. ved at bruge Lægeforeningens revisor. 
 
Der blev stillet følgende spørgsmål: 
 

• Det foreslås at beholde ekstern revisor. Mener det er meget arbejde at pålægge en 
kollegial revisor.    
 

• Det foreslås at benytte en bogholder, som er billigere og en revisor der kan se på det til 
sidst. 
- Kirsten Ilkjær (KI) fortæller, at der for nogle år siden er valgt den løsning. 

 
• Er der en autoriseret revisor i Lægeforeningen.  

- KI svarer, at det er der ikke, men Lægeforeningen samarbejder med Ernst & Young. 
 

• Spørgsmål om hvad andre lægevidenskabelige selskaber gør. 
- KI svarer, at det er meget forskelligt hvad andre lægevidenskabelige selskaber gør.  

 
• Det anbefales, at uanset hvilken model der vælges, at der er en autoriseret revisor.  

 
• Har bestyrelsen en holdning? 

- KI svarer, at bestyrelsen syntes det er tilstrækkeligt med Lægeforeningen, men at det 
en overgang er fint med en revisor tilknyttet. 

 
Forslaget om vedtægtsændring trækkes. Enighed om at bruge Lægeforeningens revisor Ernst & 
Young. 
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