
Regionpsykiatrien Vest 

Regionspsykiatrien Vest er sammenlagt af de to tidligere afdelinger i h.h.v. Holstebro og Herning 
Afdelingen er i forhold til lægeuddannelsen meget udfordret på 2 punkter  

1. beliggenhed på 2 matrikler betyder forholdsvis megen tid til vagt og akut modtagelse og forholdsvis lille kollegialt forum i den nære dagligdag, 
herunder få læger til at modtage og give uddannelse. 

2. som alle andre psykiatriske afdelinger mangler Regionspsykiatrien Vest speciallæger og en del uddannelsesstillingerne er vakante, så der bru-
ges en del løse vikarer. Vikarer laver godt klinisk arbejde men ikke meget uddannelse.  

 
I foråret 2013 havde Regionspsykiatrien Vest i Herning  inspektorbesøg, som gav anledning til påtale og efterfølgende ændringer i Herning jvnf. ved-
lagte handleplan.  
 
Senere har 3 speciallæger i Holstebro opsagt deres stillinger. Heriblandt den uddannelsesansvarlige overlæge. Der er fra oktober 2013 igen aftale med 
uddannelsesansvarlige overlæger for både Herning og Holstebro.   
Uddannelsen har således også i Holstebro været lidende, hvilket har givet anledning til påtale fra PKL for almen praksis, fremsendt den 21.10.13 
De enkelte punkter er indsat i nedenstående handleplan..  
 
 

Indsatsområdet / titel Handleplan vedr. forbedring af uddannelsen for AP læger ved Regionspsykiatrien Vest   
 

Afsnit / team / enhed:  Dato:  9.november 2013 

Tovholder:  Ledelsesansvarlig: Inge Lund Petersen 

 
MÅL 
 

HVAD HVORDAN HVORNÅR HVEM OVERVÅGNING 
/DOKUMENTAT
ION 

HVEM 

Hvad er de konkre-
te mål for indsat-
sen? 

Hvilke tiltag skal gennemføres? Hvilke midler 
er til rådig-
hed for gen-
nemførelsen? 

Hvad er tids-
rammen for 
gennemfø-
relsen? 

Hvem er 
ansvarlig for 
gennemfø-
relse? 

Hvordan kan 
målopfyldelsen 
overvåges og 
dokumenteres?  

Hvem er 
ansvarlig for 
opfølgning? 

 
 
Manglende intro-
duktion ved start 
på afdelingen. 
 
 
 
 
 
 

Der skal udarbejdes individuelt introduktionsprogram, som 
fremsendes inden den uddannelsessøgende læge starter i 
afdelingen.  
Introduktionsprogrammet omfatter områder som er oplistet  
på e-Dok 
 
 
 
Alle nyansatte inviteres til fælles introduktion for nyansatte 

UAOL og 
UKYL  
 
e-dok og 
skabelon til 
introplan 
findes 
 
plan findes 

Nu  
 
 
Nu 
 
 
 
 
Nu 

UAOL 
 
 
UAOL sikrer 
at plan sen-
des 
 
 
Udpeget 
sekretær  

 
 
 
Evaluer.dk 
 
 
 
 
Dokumentation 
for fremmøde 

 
 
 
UAOL 
 
 
 
 
AL 

anenie
Maskinskrevet tekst
Bilag 4.1.2.2
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Manglende ud-
dannelsesplan og 
funktionsbeskri-
velser 
 
 
 
 

Hovedvejleder skal lave uddannelsesplan sammen den ud-
dannelsessøgende og planen sendes i kopi til den uddannel-
sesvarlige overlæge.  
 
 
Funktionsbeskrivelser for forvagt 
 
 
Funktionsbeskrivelse for reservelæge 
  

 
 
 
 
 
Findes i e-
dok 
 
Findes i e-
dok 

Nu  Hovedvejle-
dere og 
UAOL 

Kopi af planen  UAOL 

 
Usikkerhed om-
kring arbejdspla-
ner og dagligda-
gens struktur- 
hvor skal man 
være fra uge til 
uge?? 
 
 
 
 

 
Regionspsykiatrien Vest har ikke vidst om eller hvor mange 
speciallæger man kunne have i Holstebro efter 1. oktober.  
 
Derfor blev der fremlagt en plan for ny organisering, der 
skulle tage højde for hvor mange læger det var muligt at få. 
 
Uddannelseslæger skal ved staren af ansættelsen vide hvil-
ket afsnit de tilknyttes. Dette tilrettelæges under hensyn til 
lægesituationen på ansættelsestidspunktet, og således at AP 
lægen også får mulighed for ambulante opgaver. 

 
 
 
 
 
 
 
Der er plan 
for antal 
læger i sen-
geafsnit og 
ambulatorier 
i hhv Herning 
og Holstebro 

 
 
 
 
 
 
 
Nu 

   
 
 
 
 
 
 
UAOL, sam-
men med de 
faste læger i 
afsnittene 

Ændringer på afd. 
Holstebro-
Herning- uddan-
nelsesprogram-
ændring?- vars-
lingsregler? 
 

Uddannelsesprogram er tilpasset den ny organisering med 
samling af akut modtagelse i Herning.  
 
 
 
 
Der er ikke ændringer i uddannelsesprogrammet der kræver 
varsling.  
Varslingsregler i forhold til ændring af vagt vil følge vanlige 
regler. 

 Er på vej i  
godkendel-
seshjulet i e-
dok 
 
(vedlægges 
som bilag) 

  AL 

Skal Holstebro 
overhovedet be-
mandes af AP 
læger?- og hvad 
med supervisi-
on?-  een gang 
ugentligt??? 

 

Der skal være AP læger i Holstebro, så længe der er senge-
afsnit i Holstebro.  
 
Supervision og vejledning gives i den kliniske funktion ved 
konferencer mm ved læger med længere psykiatriske erfa-
ring og ved hovedvejleder ved vejledersamtaler.   

  
 
 
Nu 

 
 
 
UAOL og alle 
læger i afde-
lingen 

  
 
 
UAOL 

Vagter i Herning 
og dagarbejde i 

I slutningen af den enkelte ansættelse planlægges 2 ugers 
fokuseret ophold, med introduktion til akutmodtagelse og 
dagarbejde  i E4 og 2  gange tilstedeværende forvagt i af-

Vagtplan-
lægning 

 Vagtplan-
læggere i 
samarbejde 

 UAOL 
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Holstebro?-  eller 
ene og alene op-
hold i Herning? 
 

snittene i Herning  med UAOL 

Mere ambulatorie 
arbejde- op til 80 
% af arbejdet 
handler om akutte 
indlæggelser og 
tvang angiveligt 
Mere psyk.minor 
og praksis-
relevans i form af 
bred distriktspsy-
kiatri 
 

Omlægningen vil i Holstebro betyde betydelig mindre vagt-
arbejde og mulighed for mere dagarbejde, ambulant og i 
sengeafsnit.  
I Herning er vagthyppigheden allerede udtyndet fra mulig 7 
skiftet døgn til 10 skiftet for at give mere klinisk arbejde. 
Men det betyder behov for ekstravagter/eksterne vikarer 
med deraf følgende uhensigtsmæssige konsekvenser.  
 
Som  led i den samlede plan sker der også en forberedelse 
af udredningsgaranti og behandlingsgaranti i psykiatrien, 
herunder en planlægning af hvordan vurderingssamtaler i 
højere grad kan afvikles uden ventetider, og her tænkes  
yngre læger at have gode muligheder for læring, møde med 
en bred pt. gruppe og psykiatria minor. 
 
 

 Proces er i 
gang men vil 
ikke være 
endelig af-
klaret på alle 
område før i 
første halv-
del af 2014 

AL 
Ledergrup-
pen 
LMU 
Lægegrup-
pen 

 AL  

       

 




