FYPs bidrag til BUPs årsberetning
Foreningen af Yngre Psykiatere (FYP) har i år 2013 haft særligt fokus på uddannelsen
af speciallæger samt på netværksdannelse blandt medlemmer.
FYP startede år 2013 med en massiv fremgang hvad angår tilmeldinger til det årlige
seminar, nemlig ca. en fordobling fra ca. 30 gn. flere år til over 60.
FYP har haft fokus på at få skabt en langsigtet vision, der strækker sig fra 2013-2015
hvor målet er 1) at styrke uddannelsen til speciallæge i psykiatri, og 2) at skabe et
større og fagligt netværk blandt medlemmer af FYP og 3) forsat at udvikle FYPs
vanlige aktiviteter.
2013 har været et år, hvor der i FYP – set ud fra en B&U-psykiaters synspunkt – har
været meget fokus problemstillinger i voksenpsykiatrien. Dette kommer dog både os
og vore patienter til gode; jo bedre arbejdsmiljø og uddannelse indenfor voksenpsykiatrien, jo bedre samarbejde mellem voksen-psykiatere og B&U-psykiatere og
dermed også en bedre behandling for de unge som overgår fra os til voksenpsykiatrien.
FYP er bekymret over de mange medlemmer, der ikke oplever tilstrækkelig sengenær
supervision (bedside supervision). UEMS (European Union of Medical Specialists)
anbefaler at alle uddannelsessøgende læger gennem hele uddannelsen modtager
mindst én times speciallægesupervision pr. uge i mindst 40 uger om året, og FYP
arbejder for, at dette implementeres konsekvent og obligatorisk i alle
uddannelsesforløb. Vores indtryk er, at det faktisk sker indenfor B&U-pykiatrien i
nogle regioner, men at der ikke leves op til disse anbefalinger indenfor voksenpsykiatrien.
2013 har budt på sociale tiltag blandt FYPs medlemmer, idet der efter hvert
bestyrelsesmøde nu arrangeres uformelle sociale sammenkomster, hvor bestyrelsen
søger dialog med medlemmerne.
FYP noterer sig endvidere, at der er en stabilt høj ansøgningsmængde til
hoveduddannelsesforløb i voksenpsykiatri i Region Øst, hvor der nu for mindst tredje
halvår i træk, er ca. dobbelt så mange ansøgere som udbudte stillinger. Vedr.B&Upsykiatrien, så er der ikke sket stigninger i antallet af ansøgere. Der er flere ansøgere
end stillinger, men flere steder i landet er der stillinger, der ikke besættes, fordi de
ikke bliver prioriteret af ansøgerne. Hvorvidt det er uddannelsesstederne, der ikke er
attraktive, pga. af ugunstige uddannelsesforhold, dårlige pendlerforhold eller andre
årsager, er der, så vidt vi ved, ikke lavet reelle undersøgelser af. Det kunne være
interessant at se på i det fremtidige år.
FYP agter at bidrage til at fastholde tilstrømningen til voksenpsykiatrien i Region Øst,
men også på at skabe lignende tilstande i andre regioner og i begge psykiatriske
specialer. Dette vil vi gøre primært gennem ovenstående tiltag, dvs.
netværksdannelse med vægt på tiltag i så mange regioner som muligt, de facto

kvalitetssikring af uddannelserne, samt at fastholde et højt akademisk niveau i
specialerne.

