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Formål
DPBO' s opgave er varetagelse af medlemmernes faglige, økonomiske, organisatoriske og kollegiale
interesser. Vi mener, at det er vigtigt at sikre og vedligeholde samarbejde og koordination mellem Lægeforeningen, de
videnskabelige selskaber samt hospitalspsykiatrien og speciallægepraksis.
FAS og FAPS er vores forhandlere i relation til Danske Regioner.
Repræsentanter fra DPBO deltager i forhandlinger af overenskomst for praktiserende speciallæger sammen
med FAPS. DPBO er også ansvarlig for at vejlede medlemmerne i speciallægepraksis vedrørende
overholdelse af overenskomsten, modernisering, kvalitetsudvikling (e-Kvis) og brug af kliniske vejledninger.
DPBO modtager udtagne kontrolstatistikker til udtalelse. Herudover er aftalt, at DPBO inddrages i '
godkendelse af §66 aftaler i overenskomsten om råderumsaftaler og §64 aftaler.

Medlemmer
DPBO har 759 medlemmer, 434 er erhvervsaktive, 323 er ikke erhvervsaktive, 2 opholder sig i udlandet. Medlemsfordeling
og antal er stort set stabil.

Kontingent
600 kroner for erhvervsaktive, 100 kroner for ikke erhvervsaktive.

2019 har vi arbejdet med og forholdt os til følgende:

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri
Vi er i gang med 5. år efter moderniseringen af overenskomsten for praktiserende psykiatere. DPBO´s primære fokus har
været vores fortsatte bekymringer over de begrænsede muligheder for at behandle ”kronikerpatienter” = ”patienter med
langvarigt behandlingsbehov”. DPBO arbejder fortsat med at få Regionerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er
patienter/mennesker, der ikke er raske efter 10/20 samtaler, men som ved med en professionel, personlig psykiatrisk kontakt
er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau og livskvalitet. Vi ser med bekymring på at det er de samme patienter, som
også afsluttes af den ambulante hospitalspsykiatri og OP-teams.
Vi ser fortsat flere end 10 pct. ny henviste i forhold til udgangspunktet.

____________________________________________

Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/ næstformand Dorte Vestager
Det har været et travlt år. Alligevel har vi ikke i privat praksis kunnet opfylde aftalen med Regionerne om en 10 pct. stigning
i antallet af førstegangskonsultationer. Det var resultatet i 2017. Imidlertid fik vi endnu et år til at øge antallet af
førstegangssamtaler i praksis med 10 pct., og det har vi sat alt ind på at gøre, og for nuværende, den 1/11 2018 ser det ud til,
at vi kommer i mål med projektet.
I europæisk sammenhæng er der en meget fin konference i Wien den 28. og 29. juni 2019, som ESCAP arrangerer.
I DPBO hvor hele specialet gerne skal være repræsenteret ved både speciallæger i privat praksis og hospitalsansatte, så man
har det samlede speciale som udgangspunkt, har det knebet med at få sidstnævnte med, hvilket organisationsarbejdet jo så
bærer præg af.

Da speciallæger ikke længere automatisk bliver medlem af DPBO, vil vi fremover forsøge at være mere aktive mhp. at
oplyse om DPBO medlemskab.
____________________________________________

E-Kvis og akkreditering
I løbet første ½ år af 2020 er det planen, at samtlige speciallægepraksis skal gennem 2. omgang akkreditering.

Nyt kan læses på www.ekvis.dk.

DPBO har været repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg
FAPS, Forening af Praktiserende Speciallæger og FAS, Forening af Speciallæger, møder to gange om året.
DPS, Dansk Psykiatrisk Selskab, GF.
BUPS-dk, Børre- og Ungdomspsykiatriske Selskab, årsmøde.
 SAPP, Sammenslutning af Praktiserende Psykiatere, to årlige møder.
 Møder med Praktiserende Børne- og Ungdomspsykiatere to gange årligt.
 UEMS møder: European Union of Medical Specialist. www.uems.eu.
 Psykiatrialliancen.

Samarbejde med Dansk Psykiatrisk Selskab og Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
Der holdes årlige formelle møder med begge selskaber, og derudover er der løbende kontakt ved behov. Også i denne
sammenhæng drøftes vores fælles bekymring for, hvor de kroniske patienter kan behandles.

Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere
DPBO er enig med FYP i, at det vil være ønskeligt, at i det mindste en del af uddannelseslægerne, som led i deres Huddannelse, kunne ansættes i speciallægepraksis, hvilket der mulighed for i en del andre specialer f.eks. øjen- og
hudsygdomme.
Det anbefales også, at H-læger, l-læger og medicinstuderende benytter sig af mulighed for fokuseret ophold i
speciallægepraksis.

UEMS: European Union of Medical Specialists
Overlæge Jørgen E. Nystrup, der har været vores repræsentant i mange år, er gået på pension. Vores nye repræsentant
Simon Ploug Gartnerer har trukket sig fra posten. Bestyrelsen overvejer hvordan DPBO skal være repræsenteret fremover i
dette forum.

Det Psykiatriske Ankenævn
DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Pia Glyngdal som repræsentant i Det Psykiatriske
Ankenævn, og Overlæge Lykke Pedersen som suppleant i Det Psykiatriske
Ankenævn.

Psykiatrialliancen
DPBO er blevet optaget i Psykiatrialliancen og har deltaget i møder.

SAK kurser
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende speciallægers
administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2018. Tilmelding via www.læger.dk
under kurser. Alle ny nedsatte praktiserende psykiatere får et tilbud fra FAPS om gratis at deltage i SAK 1
kursus. Hvis man overvejer at købe praksis, er der også kursus om praksiskøb.

Praksissalg
Det er formandens indtryk, at der blandt en del yngre kollegaer er et stort ønske om at komme i
praksis og at der specielt i Region Hovedstaden sælges mange praksis til max goodwill.

Rejselegat
Legat til rejse og ophold i forbindelse med kongres og er tiltænkt ikke speciallæger i specialerne
psykiatri og børne/ungdomspsykiatri
Det lykkedes at uddele et legat på 20.00kr til Pernille Darling Rasmussen
Igen i år vil der være 2 legater på henholdsvis 20.000 og 10.000 kr til uddeling. Legat modtagere er
ikke ved denne beretnings skrivning fundet endnu.

Generalforsamling
DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 27. april 2019. Bestyrelsen var på valg.

Følgende udtrådte:
Praktiserende speciallæge Armando Baez Ramos.
Praktiserende speciallæge Benny Frank Hansen.

Følgende blev valgt

For psykiatri:
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand) – genvalg.
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand) – genvalg.
Praktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer) – genvalg.
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede – genvalg.
Overlæge Jannik Bjerrum – genvalg.
Praktiserende speciallæge Anne Philipsen – nyvalg.
Praktiserende speciallæge bKirsten Ilkjær – suppleant.

For børne- og ungdomspsykiatri:
Praktiserende speciallæge Dorte Vestager (næstformand) – genvalg.
Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen – genvalg.

Observatører
Fra FAPS: formand, praktiserende speciallæge Kirsten IIkjær.
Fra FYP: bestyrelsesmedlem, Erik Døssing.
Fra DPS: praktiserende speciallæge Tove Mathiasen.

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 25. april 2020 på Hotel Hesselet i Nyborg. Indkaldelsen
udsendes pr. e-mail og annonceres på hjemmesiden dpbo.dk

