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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 DADL, 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.  

 

I 2016 har vi især arbejdet med følgende: 

Hjemmeside 

Vi har fået opdateret vores hjemmeside www.dpbo.dk  med et løft af designet, så den er blevet meget 

nemmere at navigere rundt i. Der er bl.a.  lavet drop-down menuer, mulighed for fuldtekstsøgning også i 

PDF-filer. Prøve selv at gå på hjemmesiden, som vi selv er stolte af.  

 

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i psykiatri 

Vi er godt i gang med 2. år af moderniseringen af overenskomsten for praktiserende psykiatere. Overordnet 

er der tilfredshed, men der i DPBO stor fokus og bekymring for de begrænsende muligheder for at 

behandle ”kronikerpatienter” =  ”patienter med langvarigt behandlingsbehov”. DPBO arbejder på, at få 

Regionerne/FAPS/FAS til at erkende, at der er patienter/mennesker, der ikke er raske efter 10/20 samtaler, 

men som ved en professionel, personlig psykiatrisk kontakt er i stand til at bibeholde deres funktionsniveau 

og livskvalitet. 

 

Modernisering af overenskomsten for praktiserende speciallæger i børne- og ungdomspsykiatrien 

Af Anne Torgny Andersen, Formanden for sektionen af praktiserende børne- og ungdomspsykiatere 

Så har der været modernisering, hvilket har været en meget svær implementering. Der har fra 

administrationen ikke været tilstrækkelig udmelding hverken til lægerne eller Regionerne, og aftalen har 

været utydelig. 

I starten var der mange returregninger og den første måned var vi nede på 50% af vores sædvanlige 

indkomst. Dette er nu ordnet bl.a ved en tydelig aftale, samt at der er afholdt ekstra møder i vest og øst 

mhp. at få lært at anvende den nye overenskomst. 

Der har været udskiftning af medlemmerne i DPBO, så vi aktuelt nu sidder Anne Torgny Andersen, Dorte 



Vestager og Anne Heurlin. 

Vi skal akkrediteres til efteråret 2017. Der er nedsat to grupper, en i vest- og en i øst Danmark. Vi har haft e-

K-vis med til to fællesmøder. 

 

E-Kvis og akkreditering 

Aktuelt er der fokus på akkreditering i speciallægepraksis. Der er som led i Den Danske Kvalitetsmodel 

(DDKM) og E- Kvis udarbejdet et sæt akkrediteringsstandarder til brug i speciallægepraksis. Akkrediteringen 

har til formål at sikre, at speciallægepraksis arbejder systematisk med udviklingen af den organisatoriske, 

den patientoplevede og den kliniske kvalitet. Der er planlagt survey af psykiatrisk praksis i 1. og 2. kvartal af 

2017 og survey af børne- og ungdomspsykiatri praksis i 3. kvartal af 2017. 

Nyt kan læses på www.ekvis.dk. 

 

DPBO har sendt repræsentanter til flere møder/kurser/udvalg 

• Møder i De Danske Regioner vedr. modernisering vedr. psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri. 

• 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. 

• Møder i Lægeforeningens Psykiatriudvalg. 

 

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. 

 

Samarbejde med Forening af Yngre Psykiatere 

DPBO anerkender FYP’s indsats i rekruttering til de psykiatriske specialer. FYP og DPBO fortsætter med at 

søge en udvikling, så uddannelseslæger kan ansættes i speciallægepraksis som en del af deres kliniske 

uddannelse i H-stillinger i 6 måneder, hvorved speciallægepraksis kan bidraget til at øge antallet af 

uddannelsesstillinger.  Det anbefales også, at H-læger, I-læger og medicinstuderende benytter sig af 

mulighed for fokuseret ophold i speciallægepraksis. Regionerne har der dog ikke været lydhøre over for 

tiltagene. 

 

UEMS: European Union of Medical Specialists 

Jørgen E. Nystrup deltager for psykiatere. 

 

Det Psykiatriske Ankenævn 

DPBO har udpeget praktiserende speciallæge Henrik Kirchmeier som suppleant i Det Psykiatriske 

Ankenævn, hvor praktiserende speciallæge Poul-Erik Carlsen er fast medlem udpeget af DPS. 

 

SAK kurser 



DPBO anbefaler medlemmer af benytte sig af SAK kurser (praktiserende speciallægers 

administrationskurser), som igen har et udbud af relevante kurser i 2017. 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. 

 

Generalforsamling 

DPBO afholdt generalforsamling på Hotel Hesselet, Nyborg den 30. april 2016. Der blev aftalt kontingent 

forhøjelse til 600 kr. pr. år. Der blev valgt en ny bestyrelse for en to årig periode. 

Næste generalforsamling afholdes lørdag den 7. maj 2017 på Hotel Hesselet i Nyborg.  Indkaldelsen 

udsendes pr. e-mail og på hjemmesiden.  

 

Bestyrelsen består af 

For psykiatri: 

Praktiserende speciallæge Ejnar Bundgaard Larsen (formand). 

Praktiserende speciallæge Pia Glyngdal (næstformand). 

Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen (næstformand). 

Overlæge og deltidspraktiserende speciallæge Jeanne Molin (sekretær og kasserer). 

Praktiserende speciallæge Kathrine Bayer. 

Praktiserende speciallæge Armando Baez. 

Praktiserende speciallæge Benny Frank Hansen. 

For børne- og ungdomspsykiatri: 

Praktiserende speciallæge Anne Torgny Andersen (formand for sektionen af praktiserende børne- og 

ungdomspsykiatere). 

Praktiserende speciallæge Dorte Vestager. 

Overlæge Anne Heurlin. 

Observatører 

Fra FAPS: formand, praktiserende speciallæge Kirsten Ilkjær. 

Fra FYP: bestyrelsesmedlem, 1. reservelæge Rasmus Handest. 


