
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Danske psykiatere og Børne-ungdomspsykiateres Organisation 
 
Årsberetning 2012 
 
DPBO varetager medlemmernes faglige, økonomiske organisatoriske og 
kollegiale interesser. Vi mener det er vigtigt at skabe samarbejde og 
koordination imellem DPBO, de videnskabelige selskaber samt 
hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis. Der er 935 medlemmer. 
Vores kollegaer i FAS og FAPS er vores forhandlere direkte til de offentlige 
arbejdsgivere. 
 
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst  for 
praktiserende speciallæger sammen med FAPS. DPBO er også ansvarlige for 
at vejlede medlemmerne i speciallægepraksis om overholdelse af 
overenskomsten specielt økonomiprotokollatet, kvalitetssikring (e-KVIS) og 
brug af kliniske vejledninger. Herudover er aftalt at DPBO inddrages i 
forhandlinger om §66 i overenskomsten om Råderumsaftaler. 
  
Moderniseringsgruppe for psykiatrien: FAPS og de danske regionen er 
enige om at gå videre med modernisering af overenskomsten for 
praktiserende speciallæger i psykiatri.  DPBO har udpeget et moderniserings 
udvalg.  Siden foråret  2012  er der afholdt en række formøder i 
moderniseringsgruppen som er i gang med at  udfærdige et skriftlige oplæg 
til Danske Regioner, som forinden sendes til vurdering i FAPS.  
Moderniseringsudvalg består af Jette LaBianca, Begitte Lauritzen, Kathrine 
Dahler-Eriksen, Mogens Brødsgaard samt en større baggrunds gruppe.  Det er 
starten på en længere proces.  
 
 
Moderniserings for børne-ungdomspsykiatrien: Der har været en række 
gode drøftelser mellem Danske Regioner og DPBO-Børne- Ungdomspsykiatri, 
men forhandlingerne er desværre blevet afbrudt flere gange af Danske 
Regioner så moderniseringen trækker ud. Sagen er forelagt i styregruppen for 
Moderniseringsudvalget.   
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Kvalitetssikrings gruppen: I begge specialer,  
Psykiatri og Børne- Ungdomspsykiatri er der  startet pilotprojekter ved  
datafangst af basis data i december 2012.  
I samarbejde med e-Kvis og Dak-e.  Det forventes at e-Kvis projekter vil blive 
udrullet til alle medlemmer i Psykiatri samt Børne-Ungdomspsykiatrisk 
speciallægepraksis i løbet af 2013. 
 
Råderumsaftaler i speciallæge praksis §66 aftaler: Der er påbegyndt 
forhandlinger herom i Psykiatri og Børne- Ungdomspsykiatri i flere regioner.  
Eva Christiansen og Jette LaBianca fra DPBO deltager i dialog omkring 
udformning af aftaler.  
 
Tilsyn til private behandlingssteder for psykiatri:  Jette LaBianca og 
Kathrine Dahler-Eriksen har deltaget som repræsentanter fra DPBO i et møde 
hos Sundhedsstyrelsen sammen med DPS med drøftelse af målepunkter for 
patient sikkerhed.  Sundhedsstyrelsen vil udforme et oplæg til målepunkter 
som skal til høring i DPBO.  Efter målepunkter er officielt udmeldt fra SST vil 
tilsyn påbegyndes tidligst 3 mdr. senere,  så alle behandlingssteder har 
mulighed for at forberede sig på tilsyns besøg.  Tilsyn forventes at starte i 
2013.  Alle praktiserende speciallæger i psykiatri skal huske at registrere sig  
hos sundhedsstyrelsen,  www.SST.dk  under tilsyn. Psykiatere som har 
delepraksis, eller kontor fælleskab kan vælge at registrere sig som en klinik 
med en speciallæge som ansvarlig og derved reducere udgifter til registrering 
og tilsyn.   
 
DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/ kursus/ udvalg:    

- Møder i De Danske Regioner vedr. pakker for ambulant behandling  i 
psykiatri,   

- FAPS forhandlings kursus og presse kursus.  
- Psykiatritinget  
- Socialstyrelsens udvalg vedr. behandling af unge med dobbelt 

diagnoser 
- Sundhedsstyrelsens udvalg om retningsliner for undersøgelse og 

behandling  af ADHD 
 

 
SAK kurser:  DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser 
(praktiserende speciallægers administrations kurser)  som igen har et udbud 
af relevante kurser i 2013.  Psykiatere som overvejer at blive praktiserende 
speciallæge kan deltage i gratis 1 dags kursus, SAK 0 . Tilmelding via 
læger.dk  under kurser  
 
Lægeforeningens psykiatri udvalg: Eva Christiansen og Poul-Erik Carlsen 
deltager fra DPBO.  Rapporten forventes udgivet i løbet af 2013.  
 
Sundhedsstyrelsen udvalg for revision af vejledning om behandling 
med antipsykotiske lægemidler for personer over 18 år:  Poul Erik 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Carlsen deltager fra DPBO. 
 
Samarbejde med Dansk Psykiatriske Selskab og Børne- 
Ungdomspsykiatrisk Selskab:  Poul Erik Carlsen er også medlem af 
bestyrelsen for DPS og Eva Christiansen deltager som observatør i møderne i 
BUP-DK. Der er holdt et fælles bestyrelse møde mellem DPBO, BUP-DK og 
DPS i juni 2012.  
 
Samarbejde med Forening af Yngre Psykiater: DPBO anerkender FYP’s 
indsats i rekruttering til psykiatri specialer.  Andrea Hoff oplyser at der er 
stigende interesse i psykiatri specialer. FYP har aktuelt over 55 tilmeldte til 
deres årsmøde,  Dette er en markant stigning ift. tidligere år 
 
 
 
DPBO afholder generalforsamling mandag den 08.04.2013  kl. 17, i  Domus 
Medica.  Indkaldelsen udsendes.  Der er en 2 årige valgperiode som medlem 
af DPBO bestyrelse. Der er vil være behov for nye opstillere med ideer og 
energi til de mange opgave i DPBO’s bestyrelse.   
 
Bestyrelsen består af.  
For Voksenpsykiatrien:  
Praktiserende speciallæge Poul-Erik Carlsen formand. 
Praktiserende speciallæge Jette LaBianca næstformand. 
Praktiserende speciallæge Asker Stig Nielsen kasserer.  
Praktiserende speciallæge Begitte Lauritsen. 
Praktiserende speciallæge Kathrine Dahler- Eriksen 
Overlæge Marianne Kastrup 
 
For Børne og Ungdoms Psykiatri:  
Praktiserende speciallæge Eva Christiansen næstformand.  
Overlæge Ann Mari Etting. 
Praktiserende speciallæge Torben Carlsen. 
 
Observatører:  
Fra FAS:   Næstformand for FAS og praktiserende speciallæge Niels Siebuhr. 
Fra FAPS:  FAPS bestyrelse medlem  og praktiserende speciallæger Frands 
Jakobsen, som afløses af Kirsten Ilkjær. 
Fra FYP :   næsteformand for FYP  og introduktionslæge i psykiatri Andreas 
Hoff. 
 
Formand Poul Erik Carlsen  
Næsteformand Eva Christiansen                        
Næsteformand Jette LaBianca    
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 


