Formandens beretning til DPS årsmøde 2021
FYP arbejder for at styrke samarbejdet mellem voksen- og børne- og ungdomspsykiatrien, skabe verdens
bedste uddannelse til vores specialer og øge rekrutteringen. Speciallægeuddannelser i psykiatri og
børne- og ungdomspsykiatri skal være blandt de bedste og mest attraktive. Vi har herudover de seneste
år haft et ønske om at opprioritere vores uddannelse som psykopatologer, fordi vi mener, at
psykopatologien udgør en af vores kernekompetencer.
Grundet aflysning/udskydelse af seminar 2020, blev generalforsamlingen afholdt online den 19/11.
Aktuelt består bestyrelsen af:
Troels Schmidt, formand, DPS, Region Sjælland.
Ida Maria Ingeholm Klinkby, næstformand, BUP, Region Sjælland
Anne Høyen Munk, kasserer, DPS, Region Sjælland.
Sidse Godske Olsen, sekretær, DPS, Region Midtjylland.
Christian Nautrup Andersen, DPS, Region Syddanmark.
Helle B. Krogh, DPS, Region H.
Christian Møller, DPS, Region H.
Martin Rimvall, BUP, Region Sjælland
Jesper Nørgaard Kjær, DPS, Region Midt
Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter, bl.a. i DPBO,
psykoterapiudvalg for både voksen og B/U-psykiatrien, videreuddannelsesudvalg og regionale
uddannelsesråd og Psykiatrialliancen. Gennem disse organer bidrager vi til den fortsatte positive
udvikling af yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.
I 2020 betød COVID-19 pandemien meget for bestyrelsens arbejde. Det var ikke muligt at afholde vores
årlige seminar i oktober, hvilket ellers er et af årets absolutte højdepunkter. Hele programmet lå klar
med overskriften ”Fremtidens psykiatri”. Vi fik dog via video mulighed for at afholde vores årlige
generalforsamling. Dette bød også på et fagligt oplæg af professor Søren Dinesen Østergaard, der satte
fokus på COVID-19 pandemiens konsekvenser for mental sundhed og psykiatrisk sygdom.
Til sidste års seminar havde vi en workshop, der handlede om overgangen, ‘transitionen’, af patienter
fra børne- og ungdomspsykiatrien til voksenpsykiatrien. Transitionen, der har været underlagt stor
opmærksomhed både nationalt og internationalt, ses som en særlig skrøbelig periode for patienten.
Deltagerne arbejdede i grupper og debatterede, hvordan vi som yngre læger kan sikre, at overgangene
kan forbedres. Det har udmøntet sig i et holdningspapir fra FYP om transition, der kan findes på FYPs
hjemmeside: http://fypnet.dk/wp-content/uploads/pdf/fyp-mener-transition_ed.pdf
Hvert år uddeler FYP en række priser til junior- og seniorlæger i psykiatrien, der har gjort en særlig
indsats for at forbedre vilkårene for yngre læger. Årets FYP-priser gik til 1. reservelæge Anna Sofie
Hansen der er Ph.d. studerende i Region Nord og overlæge Marlene Briciet Lauritsen fra Børne- og

Ungdomspsykiatrisk Center Aalborg. Da DPS’ årsmøde blev aflyst havde vi desværre ikke mulighed for at
give den årlige FYP pris til en voksenpsykiater.
Covid-19 pandemien gav andre begrænsninger for arbejdet i bestyrelsen. Vi havde ikke som tidligere
mulighed for at deltage i årsmødet i European Federation of Psychiatric Trainees (EFPT) eller folkemødet
på Bornholm. I foråret nåede en yngre psykiater fra Brasilien at komme på Exchange ophold på
Psykiatrisk Center Glostrup inden landet lukkede ned. Vi planlægger at fortsætte med at udvikle
Exchange-programmet og dermed udvekslingen mellem danske yngre læger og yngre læger fra hele
verden, når samfundets tilstand igen tillader det. Et besøg på en dansk psykiatrisk afdeling giver et stort
læringsudbytte for den tilrejsende. Desuden får værtsafdelingen muligheden for at lære om psykiatrien i
andre lande og kulturer, og beriges med den tilrejsendes blik på arbejdsgangen i afdelingen.
Der er fortsat en frivillig gruppe, der arrangerer foredrag om psykiatri for yngre læger i Region
Hovedstaden. Vi håber dette koncept udvides til andre regioner. Der har været afholdt foredrag om
transkønnethed hos voksne og transkønnethed hos børn. Flere foredrag var planlagt, men COVID-19
pandemien gjorde fysisk fremmøde umuligt.
Troels Schmidt og Ida Ingeholm Klinkby
Formand og næstformand, Foreningen af Yngre Psykiatere.

