
Ledige poster til besættelse i Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering ( i daglig tale 

kendt som ”Diagnoseudvalget”). 

BUP søger to interesserede til at formidle viden og varetage B & U’s interesser i Diagnoseudvalget. Vi har fået 

mulighed for at få flere medlemmer ind lige nu, idet arbejdet med ICD-11 er i fuld gang og her er vores stemme jo 

yderst væsentlig. Udvalget varetager rådgivning af DPS og BUP-DK i spørgsmål vedrørende diagnostik, klassifikation, 

monitorering og registrering. I forbindelse med det indførsel af ICD-11 i Danmark ønsker Diagnoseudvalget udvidelse. 

Suppleringen må gerne tilgodese en aldersmæssig og geografisk spredning af medlemmer. Udvalget mødes fire til seks 

gange årligt, geografisk fordelt over hele landet med mulighed for deltagelse via videokonference.  

Så er du interesseret i dette arbejde, må du meget gerne sende en kort mail til bestyrelsen om din motivation og evt 
erfaring senest søndag den 23.8, hvorefter vi vil indstille kandidater til udvalget. 
  
Der er allerede planlagt et virtuelt møde den 10. september, så derfor er deadline ikke så lang. 
  
Lidt om opgaven: 
DPS/BUP-DK’ bestyrelser har i januar 2004 revideret og udvidet kommissoriet for og sammensætningen af Udvalget 
for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering. Udvalget skal fungere 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/BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse 
af nye diagnose- og klassifikationssystemer, DRG/DAGS, 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/BUP-DK’s bestyrelse og øvrige udvalg tage initiativer til 
orienteringsmøder, kurser m.m. om disse emner. 

Udvalget har tilknyttet flere konsulenter, herunder overlægen ved Det Psykiatriske Centrale Forskningsregister ved 
Center for Psykiatrisk 
Forskning (Ole Mors). Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med 
diagnostik, klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende). 

Formand:  
Professor, overlæge, Ph.D. René Ernst Nielsen – mail ren@rn.dk 

BUP-repræsentanter: 
Professor, overlæge ph.d. Niels Bilenberg – mail Niels.Bilenberg@rsyd.dk 

Ledig post for bestyrelsesmedlem 

To ledige poster for interesserede 

Mulighed for yderligere information ved kontakt til udvalgets formand René Ernst Nielsen, Aalborg 

Universitetshospital (ren@rn.dk). Yderligere information om udvalgets kommissorium findes på DPS hjemmeside.  
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