Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP)
Formandens beretning til BUP-DKs årsmøde 2019
FYP arbejder for, at vores speciallægeuddannelser i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri bliver
de bedste og mest attraktive speciallægeuddannelser. FYP arbejder for at styrke samarbejdet
mellem voksen- og børne- /ungdomspsykiatrien, og vi har herudover de seneste år haft et ønske om
at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer, da vi mener, at psykopatologien udgør vores
kernekompetence.
I forbindelse med årsseminaret blev der afholdt generalforsamling. Aktuelt består bestyrelsen af:
Rasmus Handest, DPS, Region H.
Erik Døssing, BUP, Region H.
Johannes Krogh, DPS, Region H.
Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region H.
Sidse Godske Olsen, DPS, Region Midt.
Ida Maria Overgaard Ingeholm, sekretær, BUP, Region H.
Anna Sofie Hansen, næstformand, BUP, Region Nord.
Kristine Eimose Waagstein, DPS, Region H/Bornholm.
Jesper Nørgaard Kjær, formand, DPS, Region Midt.
Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter bl.a. i DPS, BUP, DPBO
og psykoterapiudvalg for både voksen og B/U-psykiatrien, videreuddannelsesudvalg,
Lægeforeningens psykiatriudvalg og psykiatrialliancen og bidrager gennem disse organer til den
fortsatte positive udvikling af yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.
Vores årsseminar, som blev afholdt i starten af november, satte deltagerrekord. I løbet af
tilmeldelsesprocessen udvidede vi kapaciteten så antallet af deltagere nåede op på i alt 130. Temaet
var søvn og psykiatri. Vi kom vidt omkring fra det fysiologiske og farmakologiske til det
psykopatologiske og psykoanalytiske. En stor tak til foredragsholderne: Poul Jennum, Raben
Rosenberg, Ole Vedfeldt, Lene Høimark, Anna Xavier, Anne Virring, Klaus Martiny, Hinuga
Sandahl og Nicolai Lindloff Damgaard-Mørk.
Tak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syddanmark og Region Nordjylland, der
støttede deltagelse af ca. 20 medicinstuderende og KBU-læger. Møder som dette er en fantastisk
mulighed for at skabe netværk på tværs af anciennitet, og dermed øge rekrutteringen til faget.
Årets FYP-priser gik i 2018 til Ragnar Olsen fra Region Sjælland, som er fællestillidsrepræsentant
for yngre læger, overlæge Nina Tejs Jørring fra Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Hillerød og
overlæge Lykke Pedersen fra Psykiatrisk Center København.

Internationalt har vi endnu engang haft en delegation til årsmødet i European Federation of
Psychiatric Trainees (EFPT). Vi har lavet en arbejdsgruppe, som vil genoptage det danske
engagement i EFPTs exchange program.
Vores fokus er fortsat på rekruttering og fastholdelse. I år har vi arbejdet med et idekatalog for de
bedste tiltag til at fremme arbejds- og uddannelsesmiljøet. Vores forhåbninger er, at kataloget kan
bruges som vidensdeling, hvor afdelinger kan hente inspiration. Som en del udarbejdelsen af det
afholdt vi under årsseminaret en workshop, hvor vi fik alle deltagernes input og skabte en
diskussion om det gode uddannelsesmiljø. I samarbejde med Danske Regioner forventer vi at
udbrede kataloget i hele landet.
I løbet af 2018 har vi deltaget med flere indlæg i debatten om behandlingsansvaret. Vi ønsker ingen
større ændringer, da det vil forringe patienternes behandling. Endvidere kan en deling af
behandlingsansvaret forringe rekruttingen til de psykiatriske specialer ved, at yngre læger får øget
deres arbejdsmængde af tvangsopgaver, somatik og farmakologi og mindsket tiden til
psykopatologi og psykoterapi. Vi er fastholdende i at mene, at psykiaterens rolle principielt ikke
kan reduceres til tvang, somatik og farmakologi så længe, at vi arbejder ud fra den bio-psykosociale model. Helheden kan ikke deles uden at forringe behandlingen. Debatindlæggene kan læses
på vores hjemmeside: www.fypnet.dk/fyp-mener
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