Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering (”Diagnoseudvalget”)
Årsberetning for 2019
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,
Psykiatrien (Formand siden 2003) (valgår 1989)
Overlæge, ph.d., klinisk lektor, René Ernst Nielsen, Enheden for psykiatrisk forskning, Aalborg
Universitetshospital (næstformand) (valgår 2017)
Professor, ph.d. forskningschef, ledende 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)
Professor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
Universitetshospital, Afdeling for Depression og Angst (valgår 2012)
Overlæge, lektor Julie Nordgaard, Psykiatrisk Center Amager, Region Hovedstadens Psykiatri
(udpeget af DPS' bestyrelse 2017)
Overlæge Signe Dolmer, Forskningsenheden for psykoser, Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien
(valgår 2017).
Valgt for BUP-DK:
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i
Region Syddanmark, (valgår 2011).
Overlæge Jonatan Hannibal, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Næstved (valgår 2018)
Fratrådt udvalget i 2019:
Professor, ph.d. Søren Dinesen Østergaard, Afdeling for Depression og Angst, Aarhus
Universitetshospital, Psykiatrien, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus
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Aktiviteter:
Der har været afholdt 3 udvalgsmøder i 2019 samt et velbesøgt symposium om "ICD-11" på DPS'
årsmøde. ICD-11 blev som forventet vedtaget af WHO i juni 2019. Herefter forventes
medlemslandene at implementere ICD-11 i 2022. Udvalget er i tæt dialog med
Sundhedsdatastyrelsen, som dog fortsat ikke har meldt en beslutning og procesplan ud endnu.
Udvalget arbejder på et oplæg om fordele og ulemper ved ICD-11 til diskussion blandt
medlemmerne, og afholder desuden et symposium om ICD11 på DPS' årsmøde 2020.
Ved udgangen af året er udvalget rekonstitueret med René Ernst Nielsen som formand, idet Ole
Mors har ønsket at fratræde formandskabet. Ole Mors forbliver medlem af udvalget.
Æresmedlem i DPS, Aksel Bertelsen, afgik ved døden i oktober 2019. Der har været mindeord i
DPS' medlemsblad, men her skal nævnes, at Aksel var formand for dette udvalg i en årrække, hvor
han spillede en helt afgørende rolle, især i forbindelse med udviklingen og indførelsen af ICD-10.
Æret være hans minde.
Ole Mors
Formand
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