Årsberetning DPBO 2021

Baggrund:
Danske Psykiateres og Børne-Ungdomspsykiateres Organisation har til formål at varetage
medlemmernes faglige, organisatoriske og kollegiale interesser. Vi samarbejder med de
videnskabelige selskaber om faglige spørgsmål og med FAPS, når det gælder
moderniseringsforhandlinger med Danske Regioner.
Det er bl.a. DPBO’s opgave at formidle den generelle overenskomst for praktiserende speciallæger
til de af vores medlemmer den er relevant for, herunder om økonomiprotokollatet, om
kvalitetssikring i speciallægepraksis, om tilsyn med mere. I det forgangne år har formidling af
særlige aftaler mellem FAPS og Danske Regioner på grund af Coronasituationen, været en central
opgave for DPBO.
Samarbejdet med FAPS er tæt, vi deltager i specialespecifikke udlægninger af generelle
overenskomstaftaler blandt andet når det gælder modernisering og kvalitetsarbejde. Vi er
høringspart når der indgås §66 og § 64 aftaler mellem FAPS og regionerne i vores specialer.
DPBO er ligeledes høringspart, når der udgives nye specialerelevante kliniske retningslinjer.

Medlemmer:
DPBO har i 2021 729 medlemmer, heraf 409 ordinære medlemmer, 271 medlemmer der er over
70 år, 32 pensionister samt 14 ikke erhvervsaktive medlemmer. Medlemstallet har gennem flere år
været faldende, idet nye speciallæger ikke automatisk bliver meldt ind som tidligere.

Kontingent:
600kr for ordinært medlemskab i 2021.

Beretning:
COVID-19
2021 har været et specielt år, også i DPBO’s historie. Corona epidemien har givet os nye
udfordringer, men også nye perspektiver på patientbehandling og kontakt. I DPBO følger vi nøje
retningslinjer fra sundhedsmyndigheder og FAPS, og bidrager til formidlingen heraf til
praktiserende speciallæger. Vi har anbefalet FAPS at muligheden for telefonkonsultation som
undtagelsesvis erstatning for konsultation ved fremmøde/videokonsultation forlænges efter
31.12.21, for at kunne tilbyde alle vores patienter at kunne fastholde planlagte konsultationer og
undgå at der skabes behandlingspukler.

SAMARBEJDE
Praktiserende speciallæger har for alvor taget digitale løsninger i brug i speciallægepraksis, og
relevansen af videokonsultation i vores specialer, har medvirket til at videokonsultationer er

kommet for at blive. I OK21, som blev vedtaget den 9. oktober 2021, fik vi udover
videokonsultationer flere nye ydelser, der skal implementeres i speciallægepraksis, ydelser der
skal fremme samarbejdet med praktiserende læger. DPBO har i 2021 forberedt møder med FAPS
om ydelsesbeskrivelser for ydelser, der skal bidrage til at fremme speciallægepraksis rolle som del
af et samlet sundhedsvæsen.

eKVIS
I 2021 er alle speciallægepraksis akkrediteret, og de fleste vil formentligt opleve, at
akkrediteringsarbejdet har bidraget til at højne kvaliteten i speciallægepraksis. I 2022 forlades
akkrediteringskonceptet, og det bedste derfra – arbejdet med organisatorisk kvalitet - bringes med
ind i den nye kvalitetsmodel der er beskrevet i OK21. Som en central del af denne model, vil
bestyrelsen i DPBO fremover samarbejde med eKVIS om at etablere kvalitetsklynger.
Arbejdet med kvalitetsudvikling har også i 2021 haft stort fokus i DPBO. En gruppe under DPBO
har i 2021 arbejdet sammen med eKVIS om PRO projekt i psykiatrisk speciallægepraksis. I 2022
fortsættes arbejdet med PRO eller andre former for patientinddragelse.

UDDANNELSESLÆGER
DPBO’s bestyrelse har i mange år haft fokus på, at muligheden for at en del af uddannelsen til
speciallæge i psykiatri/børne-ungdomspsykiatri skal kunne forgå i speciallægepraksis. Vi tror på at
der vil være store gevinster for såvel uddannelseslæger som uddannelsesklinikker ved en sådan
mulighed. Vi tror også på, at det vil understøtte rekrutteringen af unge læger til de psykiatriske
specialer, hvis muligheden for at arbejde som speciallæge i praksis bliver mere synlig i
uddannelsestiden. Repræsentanter fra DPBO har deltaget i en FAS arrangeret workshop om
målbeskrivelser i juni 2021, og der er i den forbindelse lavet et vigtigt forarbejde med at beskrive
hoveduddannelseskompetencer som kunne varetages i speciallægepraksis.

MODERNISERING
I DPBO ser man frem til det arbejde med ny modernisering af vore specialer, der skal foregå de
næste år. I henhold til OK21 skal begge specialer moderniseres i 2023.

SAMARBEJDE MED FAPS I REGIONERNE
DPBO’s bestyrelse har bidraget ved kontrolstatistik undersøgelser i regioner hvor
psykiatere/børne-ungdomspsykiatere i er repræsenteret i FAPS’ regionsbestyrelser.
Ligeledes har DPBO bidraget med høringssvar ved udfærdigelse af § 64 og § 66 aftaler i henhold
til overenskomst mellem FAPS og regionerne.

BESTYRELSESMEDLEMMERS MØDEDELDAGELSE OG REPRÆSENTATIONER i 2021
Deltagelse i møder med FAPS
Deltagelse i årligt samarbejdsmøde mellem DPBO, DPS og BUP.
Deltagelse ved DPS’ årsmøde og BUPS’ årsmøde.
Deltagelse i møder med Sammenslutningen af Praktiserende Psykiatere
Deltagelse i møder med Praktiserende Børne-Ungdomspsykiatere
BPBO har været repræsenteret ved Psykiatrialliancens møder

REJSELEGAT
DPBO har tildelt læge Mads Deleuran rejselegat til dækning af udgifter ved deltagelse i konference
arrangeret af The International Experiental Dynamic Therapy Association i Venedig 13-15. oktober
2022.

BØRNE-UNGDOMSPSYKIATERNES BERETNING ved Dorte Vesterager, næstformand i DPBO
Det har været et travlt år. Det skriver jeg hvert år, men i år var også sidste år med akkreditering
som nu er ved at være forløbet for 2. gang, og der skal findes nye måder at kvalitetssikre privat
praksis fremover.
Der er forhandlet ny overenskomst for de kommende år, så med det store arbejde på plads, kan vi
nu begynde at evaluere og revidere moderniseringen. Det bliver spændende med det nye
kvalitetssikringsarbejde, som jo nu både har Sentinel og også det nye forslag om at danne klynger
som udgangspunkter.
Så kan jeg se at flere og flere nedsætter sig i praksis i vores speciale, også uden ydernummer. Jeg
tænker det er godt for børn og familier, men også at vi skal finde måder at bevare samarbejdet på,
så den gode kvalitet i arbejdet fortsat sikres.
Da medlemskab ikke længere opnås automatisk, må opmærksomheden på organisationen jo
nødvendigvis gøres for fortsat at tiltrække nye speciallæger.

GENERALFORSAMLING
Generalforsamlingen i 2021 blev afholdt den 6. november 2021 på Hesselet. Bestyrelsen var på
valg, Dorte Vesterager, Irina Mejlhede og Kathrine Dahler-Eriksen (som var suppleret ind i
bestyrelsen juni 2021) genopstillede. Bestyrelsen er konstitueret som følger:

For psykiatri:
Praktiserende speciallæge Kathrine Dahler-Eriksen (formand)
Praktiserende speciallæge Birgitte Norrie (næstformand)

Praktiserende speciallæge John Hagel Mikkelsen (kasserer)
Praktiserende speciallæge Philipp Lange (sekretær)
Praktiserende speciallæge Marie Løth
Praktiserende speciallæge Jacob Hasselbalch
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede (suppleant)

For børne-ungdomspsykiatri:
Praktiserende speciallæge Dorte Vesterager (næstformand)
Praktiserende speciallæge Claudia Nordenbæk

Observatør fra FYP:
Cecilie Hutters

ØVRIGE AKTIVITETER
DPBO’s bestyrelse har vurderet ansøgninger fra lægemiddelfirmaer m.m. om godkendelse af
kurser som refusionsberettigede ihht FAPS’ efteruddannelsesfond.
DPBO’s bestyrelse har deltaget i vurderingen af forskningsprojekter der har søgt midler fra Fonden
for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis.

På vegne af DPBO’s bestyrelse

Kathrine Dahler-Eriksen
Speciallæge i psykiatri, Ph.d.
Formand for DPBO

