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Årsberetning 2020

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 746 medlemmer, heraf 397 erhvervsaktive, og 337 pensionister og ikke erhvervsaktive. Medlemstallet er nu
signifikant faldende pga. nye overlæger og praktiserende speciallæger ikke automatisk bliver indmeldte.

Kontingent
600 kroner for erhvervsaktive 2020.

2020 har vi arbejdet med og forholdt os til følgende:

Covid -19
FAPS var meget hurtige til at få afklaret, hvordan video og telefon konsultationer kunne implementeres med
Sundhedsstyrelsen og regionerne til gavn for patienterne, men også for os da vi var i stand til hen over året at se og behandle
det samme antal patienter som i 2019.
Formanden brugte en del tid på at få afklaret, hvordan de nye ydelser kunne og skulle bruges samt afregnes.
Vores specialer var ikke inde og hjælpe til på sygehusene, som fx anæstesilægerne var. Det var meget glædeligt, at så mange
af os meldte sig til at hjælpe til på sygehusene, hvis epidemien havde krævet det. Det har givet os stor politisk velvilje, som
jeg kan jeg forstå det på FAPS.

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri
Vi er i gang med 6. 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.
.

____________________________________________

Status på det børne- og ungdomspsykiatriske område v/ næstformand Dorte Vestager
Det har været et travlt år. Det skriver jeg hvert år, men i år var nok også sidste år med akkreditering, som nu er ved at være
forløbet for 2. gang, og der skal formentlig findes nye måder at kvalitetssikre privat praksis fremover. Der skal ligeledes
forhandles overenskomst i det kommende år, så der venter nok nye overraskelser.
Ellers har 2020 været året hvor vi alle er blevet gode til at bruge video og telefon som et supplement til at se patienter i
konsultation. Covid-19 og de mange tiltag for at holde smitten på et håndterbart niveau har krævet en stor grad af
omstillingsparathed, fra foråret hvor vi blev spurgt om hjælp på hospitaler ved behov, til det vist dobbelte antal FAPSnyt,
som er kommet op på over 100 i årets løb, med mange ekstra udgivelser med nye tiltag i forhold til Covid-19.
I det videnskabelige selskab nåede man lige årsmøde inden der blev lukket for muligheden for at mødes i marts. – og så er der
jo en ny kollega i region nord, som er blevet øget med et nyt ydernummer i starten af året.

____________________________________________

E-Kvis og akkreditering ved IKAS
Stort set alle praksis er nu akkrediteret. Pga. Covid-19 er der dog forsinkelse, så arbejdet fuldføres først i 2021. Alle praksis,
på nær en enkelt, er blevet akkrediteret indtil nu.
Nyt kan læses på www.ekvis.dk.

DPBO har været repræsentanter ved 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, Børne- 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. Derudover er der løbende kontakt ved behov.

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, I-læger og medicinstuderende benytter sig af muligheden for fokuseret ophold i
speciallægepraksis.

UEMS: European Union of Medical Specialists
DPBO har valgt, at vi ikke skal være repræsenteret i dette forum, da vi vurderer at penge og tid ikke er givet
hensigtsmæssigt ud.

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 deltager ved formanden stadig i Psykiatrialliancens (psykiatrialliancen.dk) aktiviteter og møder.
Psykiatrialliancen har i år udgivet et rigtig godt oplæg til psykiatriplan ”Psykiatriløftet”
http://psykiatrialliancen.dk/psykiatriloeftet/.

SAK kurser
DPBO anbefaler medlemmer at benytte sig af SAK kurser (praktiserende speciallægers
administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2021. Tilmelding via www.læger.dk
under kurser. Alle nynedsatte praktiserende psykiatere får et tilbud fra FAPS om gratis deltagelse i SAK 1
kursus. Hvis man overvejer at købe praksis, findes 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
Legatet er ikke blevet uddelt endnu i år, men der arbejdes på opslag med mere fra den komité, der
har med projektet at gøre. Der satses på at uddele to legater på henholdsvis 10.000 og 15.000 kr. i
år.

Generalforsamling
DPBO´s planlagte generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 25. april 2020 blev aflyst pga. Covid -19.
Generalforsamlingen blev i stedet holdt 7. september 2020 i Domus, København, med et forventeligt sparsomt fremmøde.
Bestyrelsen var ikke på valg i år og fortsatte uændret, dog har bestyrelsen suppleret sig med overlæge Kasper Thybo Reff, og
består nu af:

For psykiatri:
Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand)
Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand)
Praktiserende speciallæge Jeanne Molin (kasserer)
Praktiserende speciallæge Irina Mejlhede
Praktiserende speciallæge Jannik Bjerrum
Praktiserende speciallæge Anne Philipsen
Overlæge Kasper Thybo Reff
Praktiserende speciallæge Kirsten Ilkjær (suppleant)

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

Generalforsamling
Næste generalforsamling afholdes lørdag den 24. april 2021 på Hotel Hesselet i Nyborg. Her skal der i henhold til
vedtægterne vælges ny bestyrelse, som derefter konstituerer sig med formand, næstformænd, og kasserer.
Indkaldelsen udsendes med e-mail og annonceres på hjemmesiden DPBO.dk

