
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 og 

herunder uddannelserne mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien, og vi har herudover 

de seneste år haft et ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer da 

psykopatologien udgør vores kernekompetence. 

Det seneste års aktiviteter har strukket vidt både nationalt og internationalt. 

Nationalt har vi det seneste år haft flere medlemsaktiviteter i form af blandt andet en 

foredragsrække.  

I denne forbindelse vil vi gerne sige stor tak til Andreas Rosén Rasmussen, Bent Rosenbaum, 

Lennart Jansson, Bjørn Ebdrup og Poul Videbech, der alle ganske gratis har afholdt nogle 

fantastiske foredrag, som vi har fået utrolig god feed back på. Det er fantastisk at være ung læge i 

et speciale med så dygtige og engagerede læger, der er villige til at bruge deres fritid på at gøre os 

andre klogere. Vi vil også takke Region Hovedstaden for økonomisk støtte til forplejning. 

Vi har derudover bidraget til samfundsdebatter om psykiatri og har haft indlæg i blandt andet 

Dagens Medicin og The Nordic Psychiatrist. Vi har deltaget i møder og workshops og bidraget til 

åbne breve til politikere og andre organisatoriske initiativer med en lang række aktører, herunder 

Psykiatrifonden og Psykiatrialliancen. Bestyrelsens medlemmer sidder herudover i en række 

udvalgsposter i bl.a. DPBO, DPS og BUPs psykoterapiudvalg, uddannelsesudvalg, ansættelsesråd, 

videreuddannelsesudvalg samt lægeforeningens psykiatriudvalg og bidrager også gennem disse 

organer til den fortsatte positive udvikling af yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.   

Internationalt har vi endnu engang haft en delegation til årsmødet i European Federation of 

Psychiatric Trainees. Vi har desuden fået danske repræsentanter for det nyetablerede Young 

Psychiatrists Network som dækker yngre læger i psykiatrien over hele verden. 

Strukturelt har vi arbejdet med at placere vores årsmøde et andet sted end de foregående år. 

Dette skyldes ikke mindst at vi har takket nej til industrisponsorater og det er fortsat FYPs ønske at 

sikre en sund fremadrettet og industriuafhængig økonomi. Vi har også valgt at ændre tidspunktet 

for årsmødet fra forår til efterår da mange har vanskeligheder ved både at nå vores 

moderselskabers årsmøde og FYPs. Valget af ny placering faldt på Tivoli Kongres Hotel, og her blev 

holdt et fagligt såvel som socialt vellykket årsmøde med en pæn deltagelse og med temaet 

seksualitet i forhold til psykiatri – herunder bl.a. transkønnethed og seksuelle bivirkninger ved 

psykofarmakologisk behandling – som omdrejningspunkt.  

Vi økonomisk støtte til at invitere medicinstuderende med af Region H, Sjælland, Syd og Vest. Vi 

mener at det er vigtigt at arbejde aktivt for rekruttering af studerende til vores speciale, og håber 

også fremover at kunne fortsætte denne del af vores arbejde. 

Som et andet nyt tiltag har vi valgt at oprette en række FYP-priser - en til en senior læge i hvert 

speciale samt en til en yngre læge som har bidraget positivt til uddannelsesmiljøet i psykiatrien. Vi 

har oprettet priserne fordi vi mener at det er vigtigt at huske at rose og anerkende de indsatser 



som leveres af mange dygtige folk i vores fag, og vi håber at prisen kan bidrage i positiv retning i 

forhold til at vi i psykiatrien opnår øget følelse af en generel, berettiget stolthed for vores fag.  

Samlingspunktet for arbejdet har som vanligt været vores 8 bestyrelsesmøder hvor samtlige 

bestyrelsesmedlemmers forskellige kompetencer og tid til rådighed på magisk vis – og med god 

hjælp fra øvrige medlemmer af FYP - er gået op i en højere enhed med det arbejde der var behov 

for blev lavet.  

Endelig har vi også arbejdet på at få opstartet vores egen hjemmeside som nu står klar i sin spæde 

form. 

Vi har i oktober haft en stor udskiftning i vores bestyrelse, og har måtte sige farvel til Andreas 

Hoff, Ida Liebe Felsted, Celina Skjoldvang Andersen, Anne Emilie Stürup, Sophie Balling og Astrid 

Tuborgh. Det er mange rutinerede og engagerede kræfter vi må undvære i bestyrelsen, til gengæld 

glæder vi os over at kunne sige velkommen til Erik Døssing, Johannes Krogh, Lena Engelund Holm, 

Ragnar Olsen, Jesper Nørgaard Kjær og Anne Høyen Munk. Mette Berg Christiansen, Anna Sofie 

Hansen og Rasmus Handest fortsætter i bestyrelsen. 
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