Formandens beretning til BUP 2018
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.
Vi har i år anlagt et nyt koncept for vores FYP-foredrag, således at der ved hvert foredrag vil være to eller
flere oplægsholdere, der vil forsøge belyse en problemstilling fra en voksenpsykiatrisk synsvinkel og fra en
børne-/ungdomspsykiatrisk synsvinkel.
Vi afholdte i efteråret et symposium om differentialdiagnostiske overvejelser imellem skizofreni og infantil
autisme, et foredrag med mange deltagere, både “live” og på video-broadcast. Vi planlægger at fortsætte
med dette, således at alle FYP’ere i hele landet kan have glæde af foredragene.
Stor tak til Lennart Jansson, Bodil Aggernæs og Maria Nilsson for at bruge deres fritid til at gøre yngre
psykiatere lidt klogere!
Bestyrelsens medlemmer sidder i en række bestyrelser og udvalgsposter bl.a. i DPS, DPBO
og psykoterapiudvalg for både voksen og B/U-psykiatrien, videreuddannelsesudvalg, lægeforeningens
psykiatriudvalg og psykiatrialliancen, 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.
I oktober var Tivoli Kongres Hotel rammen om vores årsseminar, dette år med teamet ”Psykiatri på Tværs”,
bl.a. med fokus på samarbejdet med socialpsykiatrien og pårørende. Ole Sørensen, Preben Brandt, Knud
Kristensen, Birthe Lausch og Henrik Thiesen var foredragsholdere til dette vellykkede seminar, der var fuldt
booket med 80 deltagere. Vi glæder os til at udvide kapaciteten til næste år. Årets FYP-pris gik velfortjent til
Johannes Krogh, der er 1. reservelæge på Psykiatrisk Center Glostrup.
Tak til Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Syd og Region Nord, 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.
Uddannelse af psykiatere er selvsagt centralt for FYP, og også i år har der været meget fokus på dette.
Psykiatri er langt hen ad vejen et mesterlærefag, og derfor er vi meget begejstret for den direkte,
struktureret supervision, som er et krav til voksenpsykiaternes målbeskrivelse, og håber at dette også vil
være et centralt emne når B/U-psykiatrien opdatere deres.
Vi oplever desværre en tendens til at den daglige produktion og ressourcemangel hyppigt skubber
uddannelse til side, eller at andre faggrupper prioriteres højere med hensyn til kontinuitet på afdelingen,
undervisning og supervision. Vi håber at læger på alle niveauer vil hjælpe med til at modvirke denne trend.
For at sikre mulighed for en god uddannelse af psykiatere, er det nødvendigt at øge mængden af
uddannelseslæger. Derfor bruger FYP i tiltagende omfang kræfter på at hjælpe med rekruttering af
studerende til specialet. Vi arbejder på at få et tættere samarbejde med de studenterorganisationerne, og
har i efteråret startet med at samarbejdet med Yngre Læger om rekruttering til specialet.
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