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Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering (”Diagnoseudvalget”) 

Årsberetning for 2016 

 

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, monitorering og registrering, herunder samarbejde 

med WHO, WPA og andre internationale organisationer samt Sundhedsstyrelse, 

Sundhedsministerium, kvalitetssikringsorganer m.m. i forhold af relevans for udvalgets 

arbejdsområde.  

Udvalget bistår DPS og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse af nye 

diagnose- og klassifikationssystemer, kvalitetsmonitoreringsdatabaser, registre m.m.  

Udvalget skal løbende holde sig orienteret om aktuelle spørgsmål vedrørende diagnostik, 

klassifikation, monitorering og registrering og kan i samarbejde med DPS’s/BUP-DK’s bestyrelse 

og øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, 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. Ole Mors, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, 

Risskov (Formand siden 2003) (valgår 1989). 

Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003). 

Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - Psykiatrisk 

Forskningsenhed, (valgår 2005). 

Professor, ph.d., dr. med. , ledende overlæge Per Fink, Funktionelle Lidelser, Aarhus 

Universitetshospital, (valgår 2012). 

Lektor, læge, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet 

(valgår 2012). 

Overlæge, Anne Grethe Viuff, Regionspsykiatrien Vest, OPUS, Herning (udpeget af DPS' 

bestyrelse 2016). 

 

Valgt for BUP-DK: 

Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i 

Region Syddanmark, (valgår 2011). 

Professor, overlæge, ph.d. Kerstin Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg 

Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012). 

 

Ad hoc medlemmer: 

Professor, overlæge, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg 

Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012). 

Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet udvalget som 

konsulent  
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Aktiviteter:  

Sundhedsdatastyrelsen har i 2013 hjemtaget Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister fra det 

daværende Center for psykiatrisk forskning på Aarhus Universitetshospital, Risskov og har 

efterfølgende ikke haft behov for en klinisk ansvarlig overlæge tilknyttet registret.  Følgende 

sætning i Diagnoseudvalgets kommissorium om, at ”Overlægen ved Det Danske Psykiatriske 

Centrale Forskningsregister er fast medlem af udvalget” er derfor slettet. 

 

Igennem året har Diagnoseudvalget været i tæt dialog med Sundhedsdatastyrelsen vedrørende en  

opdatering af registreringskravene til Landspatientregistret og nedbringelse af registrerings- og 

dokumentationsbyrden i psykiatrien. Der har i den forbindelse været afholdt møder med 

Sundhedsdatastyrelsen ved formanden samt et udvalgsmøde i 2016.  

I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen er det vedtaget, at 

 "Psykiatrisk Registreringsvejledning, 2012" er fjernet fra Sundhedsdatastyrelsens 

hjemmeside, da den ikke længere er tidsvarende. Vejledning angående registrering i 

psykiatrien findes nu alene i "Fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter" 

 Alle krav om tillægskodning med ATC eller DT-forgiftningskoder udgår pr 1/1-2017 

 Diagnosen F65.1 Transvestisk fetichisme er afskaffet.  Dette er begrundet i, at adfærden 

anses for at være en privat sag, som ved diagnosticering marginaliserer og stigmatiserer en 

bestemt gruppe personer. En fjernelse af diagnosen fra diagnoselisten er i tråd med det 

pågående arbejde i WHO og den forventede reviderede udgave af ICD-11. Sexologisk 

Klinik, Rigshospitalet har gennem en årrække ikke brugt diagnosen i det kliniske arbejde, og 

i de få tilfælde, hvor en transvestisk fetichistisk tilstand giver anledning til et ønske og 

behov for behandling, er det muligt at bruge andre eksisterende diagnoser. Klinisk vil det i 

Sexologisk Kliniks arbejde ikke ændre indikationen for behandling.  

 

Da ICD-11 forventes vedtaget af WHO i 2017 og publiceret i 2018 forventes Diagnoseudvalgets 

aktiviteter intensiveret i de kommende år. 

Yderligere arbejder Sundhedsdatastyrelsen med den næste version  af Landspatientregistret, LPR3, 

som forventes implementeret i 2018.  Diagnoseudvalget er ligeledes involveret i dette arbejde. 

  

Ole Mors 

 


