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

Årsberetning for 2017 

 

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 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) 

Overlæge, ph.d., forskningslektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg 

Universitetshospital (næstformand) (valgår 2017) 

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) 

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

Universitetshospital, Aalborg (udpeget 2012 som ad hoc medlem, valgt som ordinært medlem 

2017) 

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

(valgår 2012) 

Overlæge Anne Grethe Viuff (udpeget af DPS' bestyrelse 2016) 

Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Risskov 

(valgår 2017). 

 

Valgt for BUP-DK: 

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

Region Syddanmark, (valgår 2011). 

BUP-DK mangler at udpege et nyt medlem efter at Kerstin Plessen er fratrådt. 

 

Fratrådt udvalget i 2017: 

Vicedirektør Søren Bredkjær; overlæge, ph.d. Peter Handest;  professor, overlæge, ph.d. Kerstin 

Plessen.  Speciallæge Aksel Bertelsen er ikke længere tilknyttet udvalget som konsulent. 
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Aktiviteter:  

Efter valg af nye medlemmer har udvalget konstitueret sig med Ole Mors som formand og René 

Ernst Nielsen som næstformand.  Der har været afholdt 3 udvalgsmøder i 2017, heraf et med 

Sundhedsdatastyrelsen vedrørende næste version af Landspatientregistret, LPR3, som forventes 

implementeret i 2018.   

ICD-11 forventes vedtaget af WHO i maj 2018, og udvalget arbejder på et oplæg om fordele og 

ulemper ved ICD11 til diskussion blandt medlemmerne i forbindelse med publikationen af ICD11. 

Sundhedsdatastyrelsen er blevet spurgt om tidspunktet for en eventuel indførelse af ICD11 i DK, 

men har ikke kunnet præcisere dette nærmere end at det ikke bliver i 2018 eller 2019. 

Udvalget har redigeret en ny udgave af Munksgaards ICD10-spiralbog med opdatering af 

vejledningen til anvendelsen af bogen samt af registreringsvejledningen i appendices i henhold til 

LPR3. Udkommer i foråret 2018. 

Udvalget afholder et symposium ved DPS årsmøde 2018 med titlen: " Psykisk syg -  diagnosticeret  

- i remission -  i recovery - rask?" 

 

Ole Mors 

 

 


