Udvalget for Diagnostik, Klassifikation, Monitorering og Registrering
Årsberetning for 2012

Kommissorium:
”Udvalget fungerer 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 og BUP-DK med faglig og teknisk rådgivning vedrørende indførelse af nye
diagnose- og klassifikationssystemer, 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’s/BUP-DK’s bestyrelse
og DPS’s/BUP-DK’s øvrige udvalg tage initiativer til orienteringsmøder, kurser m.m. om disse
emner.
Overlægen ved Det Danske Psykiatriske Centrale Forskningsregister er fast medlem af udvalget.
Øvrige danske repræsentanter i internationale organisationer, der beskæftiger sig med diagnostik,
klassifikation, monitorering og registreringsspørgsmål (WHO, WPA og lignende), er konsulenter
for udvalget.
Udvalget dækker både psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri, hvorfor både DPS og BUP-DK har
medlemmer i Udvalget.”
Udvalgets medlemmer
Valgt for DPS:
Professor, overlæge, ph.d. Ole Mors, Aarhus Universitetshospital, Risskov og Det Danske
Psykiatriske Centrale Forskningsregister, (Formand siden 2003) (valgår 1989)
Vicedirektør Søren Bredkjær, Psykiatrien Region Sjælland, (valgår 2003)
Professor, ph.d. forskningschef, overlæge Erik Simonsen, Region Sjælland - Psykiatrisk
Forskningsenhed, (valgår 2005)
Professor, ph.d., dr.med. , ledende overlæge Per Fink, Forskningsklinikken for Funktionelle
Lidelser og Psykosomatik, Aarhus Universitetshospital, (valgår 2012)
Ph.d.-studerende Søren Dinesen Østergaard, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Ålborg
Psykiatriske Sygehus (valgår 2012)

Valgt for BUP-DK:
Professor, overlæge, ph.d. Niels Bilenberg, Børne- og Ungdomspsykiatri, Odense, Psykiatrien i
Region Syddanmark, (valgår 2011)
Professor, overlæge, ph.d. Kerstin von Plessen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center Bispebjerg
Region Hovedstadens Psykiatri (valgår 2012)

Ad hoc medlemmer:
Professor, ph.d. Rasmus Licht, Enheden for Psykiatrisk Forskning, Ålborg Psykiatriske Sygehus
Speciallæge Aksel Bertelsen er alderspensioneret i 2006, men fortsat tilknyttet udvalget som
konsulent

Overlæge, dr med, lektor Anne Mette Skovgaard, Børne-og Ungdomspsykiatrisk Center Glostrup,
(valgår 2003) er udgået af udvalget med virkning fra 01-02-2012.
Aktiviteter:
Udvalget har afholdt et møde i februar 2012, hvor professor Per Fink og ph.d.-studerende Søren
Dinesen Østergaard blev valgt som ordinære medlemmer. Professor Rasmus Licht blev valgt som
ad hoc medlem i forbindelse med implementeringen af ICD 11 som særlig rådgiver vedrørende
affektive lidelser.
Udvalget har desuden afholdt et symposium på DPS årsmøde lørdag den 17-03-2012 med titlen:
”Mens vi venter på DSM V og ICD 11” med oplæg om psykotiske lidelser, somatoforme lidelser,
personlighedsforstyrrelser og ADHD.
BUP-DK har i september 2012 valgt professor Kerstin Plessen ind som ordinært medlem af
udvalget.
Der har været et par henvendelser fra Sundhedsstyrelsen til Udvalget i løbet af 2012, hvilket er
blevet besvaret af formanden.
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