FYPs forpersonsberetning til BUP-DK årsmøde for 2021
FYP arbejder for at skabe verdens bedste uddannelse får begge vores psykiatriske specialer samt at øge
rekrutteringen hertil. Vores mål er at vores speciale, skal være det bedste og mest attraktive, for både
nuværende og kommende kollegaer. Vi arbejder ligeledes for at styrke samarbejdet mellem voksen- og
børne- og ungdomspsykiatrien.
Generalforsamlingen 2021, blev afholdt som led af FYP seminaret den 29/10-21. Til generalforsamlingen
ændrede vi titlerne af formand og næstformand til hhv. forperson og næstforperson. Dette for at være
mere kønsneutrale og up-to-date med tendensen på dette område. Vi er fortsat ni personer i bestyrelsen
men vi foretog en vedtægtsændring således, at der minimum skulle sidde 3 læger fra hvert speciale i FYPs
bestyrelse.
Aktuelt består bestyrelsen af:
Ida Maria Ingeholm Klinkby, formand, BUP, Region Hovedstaden
Christian Møller, næstforperson, DPS, Region Hovedstaden
Martin Rimvall, kasserer, BUP, Region Hovedstaden
Anne Katrine Leadholm, sekretær, DPS, Region Hovedstaden
Kasper Jessen, BUP, Region Sjælland.
Helle B. Krogh, DPS, Region H.
Cecilie Hutters, DPS, Region H.
Lene Buch Krogh-Nielsen, DPS, Region Syddanmark
Sophie Eriksen, DPS, Region Hovedstaden
Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter, bl.a. i DPBO, psykoterapi udvalg
for både voksen og B&U-psykiatrien, videreuddannelsesudvalg og regionale uddannelsesråd, EFPT
Exchange og Psykiatri Alliancen. Gennem disse organer bidrager vi til den fortsatte positive udvikling af
yngre psykiateres uddannelse og arbejdsliv.
Bestyrelsesarbejdet i 2021 var igen påvirket af covid-19 og barsler. Vi kunne derfor kun mødes fysisk få
gange. Der var dog fortsat god gejst og vi glædede os endeligt til at afholde seminaret med vores gode
kollegaer.
Vi har i bestyrelsen haft fokus på et tættere samarbejde med vores moder-selskaber. Vi blev bl.a. inviteret
med i revisionen af 10-års planen. Det var et meget lærerigt og spændende arbejde som gav både den
afgående og nye bestyrelse blod på tanden for at arbejde videre og kæmpe for de positive historier i
psykiatrien.
Bestyrelsen skrev et debatindlæg i Politiken vedr. dilemmaet om tvangsbehandling af tvangsindlagte
patienter. Dette bl.a. som reaktion på DPS’ nye flyer om tvang i psykiatrien. I 2022 har vi allerede skrevet et
debatindlæg i Altinget og flere følger.
2021 var heldigvis året, hvor vi igen kunne mødes til FYP seminaret med temaet “Fremtidens psykiatri”.
Dette blev afholdt med 130 deltagere på Tivoli hotel den 29.-30/10. Vi havde flere spændende oplæg fra
bl.a. Merete Nordentoft om fremtidens psykiatri, Pia Jeppesen om forebyggelse, Helene Bildsted Probst om
arbejdet med 10-års planen samt mange flere. Det var en fornøjelse at se vores kollegaer fra nær og fjern til
et arrangement med fysisk fremmøde efter alt for mange møder online i 2020 og starten af 2021. Der blev
inspireret, minglet og festet i to dage.
Fyraftensforedragene kom igen igang og blev holdt online således at hele landet kunne høre de spændende
oplæg fra Pernille Kølbæk og Søren Dinesen Østergaard om PANSS-6 og SNAPSI samt Karen Kallesøe om
funktionelle lidelser.

Vi havde i 2021 besøg af 4 læger fra Tyrkiet og Tjekkiet via EFPT Exchange programmet. De var alle fire på
PC Amager. Vi håber på et samarbejde med endnu flere centre i 2022, da vi pt har flere ansøgere end
pladser.
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 afdelingslæge Erik Døssing fra Region
Sjælland. I BUP fik overlæge Bernadette Buhl-Nielsen fra Region Sjælland prisen og hos DPS gik prisen til
overlæge Marianne Jepsen fra Region Syddanmark.
Ida Ingeholm Klinkby og Christian Møller
Forperson og næstforperson, Foreningen af yngre psykiatere.

