
UDTALELSE TIL VIDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET  
 
I anledning af inspektorrapport, Regionspsykiatrien Vest, Herning afsnit, har jeg følgende 
kommentar til inspektorrapporten. 
 
Inspektorbesøget foretaget den 28.2.2013, rapport modtaget den 10.6.2013. 
Videomøde med Inge Lund Pedersen, ledende overlæge, Jens Kristian Buskov UAOL, Ulla Bartels, 
PKL. 
Inspektorerne har kun besøgt halvdelen af afdelingen, nemlig Herning afsnittet, og det fremgår ikke 
af inspektorrapporten, hvordan afdelingens situation, og bemanding var på daværende tidspunkt. 
 
Afdelingen har 14 speciallæger ansat, hvoraf de otte har været på vejlederkursus. På tidspunktet for 
inspektorbesøget havde afdelingen to AP-læger ansat, begge to i 4 mdrs. ansættelse grundet barsel 
(lige afviklet, og kommende). Endvidere havde de en H-læge som var genopstartet på ½ tid efter 
langvarig sygdom, og derfor havde orlov fra uddannelsesstillingen og var udenfor uddannelse, 
endelig en I-læge startet første sep. 2012, og var på dagen for inspektorbesøget på ferie. 
 
Afdelingen er uddannelsesmæssigt normeret til ti læger, enten I- eller H-læger samt fire AP-læger 
dvs 14 yl ialt. 
 I hele 2012 havde afdelingen 3 AP-læger (halvårs ansættelse) og ingen psykiatriske læger i 
uddannelsesstillinger. Afdelingens drift er klaret med speciallægerne samt eksterne vikarer. 
 
Afdelingen har ikke nogen UKYL på grund af manglende uddannelseslæger, men til gengæld 2 
UAOL. 
 
Afdelingen er halvdelen af en psykiatrisk afdeling, hvor den anden halvdel er i Holstebro. 
 På grund af begrænset sengekapacitet er der senge begge steder. Det betyder at der må opretholdes 
to vagthold. Begge vagthold dækkes med eksterne vikarer, på grund af manglende besættelse af de 
faste stillinger, og uddannelsesstillingerne. 
 Begge steder håndteres den daglige drift af de tilstedeværende speciallæger, suppleret med de 
uddannelseslæger der pt er i afdelingen.. 
 Afdelingen har hidtil haft videoundervisning, men på grund af manglende tilstedeværelse af yngre 
læger var dette gledet ud, og i stedet havde man foretaget undervisningen ved afsnitskonferencerne, 
hvor yngre læger har behandlingsansvaret for pt, som de kan fremlægge for den afsnitsansvarlige 
overlæge, der fungerer som deres vejleder.  
På grund af de meget få læger, i meget korte ansættelser, har de formaliserede procedurer, med 
undervisningskonferencer, litteraturkonferencer og forskningsinvolvering af uddannelsessøgende 
læger ikke fungeret.  
Forskningsafdelingen har dog to Ph.d studerende aktive, men de har ikke deltaget i nogen af 
behandlingskonferencerne, hvor undervisningen i meget høj grad, det sidste års tid er foregået.  
 
Afdelingen er meget psykoterapeutisk orienteret, og har flere DPS godkendte vejledere, og yngre 
læger, der har brug for, og er interesseret i psykoterapeutisk uddannelse, har gode muligheder for 
supervision. På tidspunktet for inspektorbesøget var der kun I-lægen, der havde pt. i psykoterapi og 
supervision.    
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KOMMENTARER TIL SELVE RAPPORTEN s anbefalinger: 

 
Uddannelsesprogrammer 

 
Vedr. AP-lægerne er uddannelsesprogrammet godkendt. AP-lægerne skal lære ret få kompetencer 
under deres ophold på psykiatrisk afdeling. Man forsøger ved intern rotation i afsnittet, at kunne 
tilgodese de kompetencer AP-lægen skal have, men naturligvis skal også disse have en 
uddannelsesplan, især når ansættelse som her, er delt op i to dele, grundet barsel. 
 I-lægen har et uddannelsesprogram, ligeledes godkendt fælles for hele regionen, også han skal have 
en uddannelsesplan. 
 For hoveduddannelsesstillingerne som ikke har været besat de sidste to år er 
uddannelsesprogrammet nyrevideret og godkendt i Det regionale Råd den 3.6.2013. 
 

Uddannelsesplan 
Ikke alle har personlige uddannelsesplaner, og det skal der naturligvis strammes op om. 
 
Kommunikator 
Det er en del af afdelingens spidskompetence, og afdelingerne har en fin psykoterapeutisk 
uddannelse, men ingen af de tilstedeværende læger var dette relevant for. 
 
Der er netop planlagt, i efteråret 2013, en uddannelsesdag i afdelingen, med henblik på 
kompetencevurderingsmetoder, hvorunder struktureret klinisk observation er en af dem. Dette vil 
styrke den kommunikative uddannelse i afdelingen, også for ikke psykiatere. 
 
Lederadministrator 

Spørgsmålet er, om det overhovedet er relevant for  AP og I-læger, at lære andre 
ledelseskompetencer end at administrere egen tid, og ledelsesopgaver i forhold til øvrige 
personalegruppe, samt at kende de organisatoriske sammenhænge i det offentlige sundhedssystem.  
 
Sundhedsfremme læres i vejledersamtalerne. Afdelingen er meget aktiv i arbejdet med KRAM 
faktorerne, og yngre læger bør være opsøgende og opmærksomme herpå, tilskyndet af 
vejledersamtale.  
Akademiker-, professionel- og forskerrollen søges afhjulpet ved videokonferencer med Holstebro 
delen. Dette bør imidlertid, på grund af de meget få læger (Holstebro har 1 H-læge og 1 I-læge) kun 
ske en gang om mdr., til gengæld skal der så være mødepligt for både overlæger og 
uddannelseslæger, for at få en faglig drøftelse i gang. Endvidere bør afdelingens forskningsafsnit 
deltage og indimellem bidrage til disse fælles konferencer. 
Vejledersamtalerne har også fokus på rollen som professionel, og ved alle konferencer hvor yngre 
og ældre læger er tilstede drøftes etiske problemstillinger og holdninger der indgår i rollen som 
professionel læge. 
 
Afdelingen har netop ansat to uddannelsesansvarlige overlæger på hver sin matrikel, som forsøger 
at koordinere aktiviteterne.  
Vedrørende forskning er afdelingen meget forskningsaktiv, men AP-lægernes korte ansættelse 
muliggør ikke, at de kan indgå i forskningsprojekter under deres ansættelse, men er naturligvis 



meget velkommen til, at deltage i det forskningsområde af socialpsykiatrisk art, og derfor meget 
relevant for almen praksis. 
 

KONKLUSION: 
 
Afdelingen har på trods af manglende besættelse af uddannelsesstillingerne, forsøgt at opretholde et 
uddannelsesmiljø, men når den kritiske masse af yngre læger er for lav, og der samtidig skal dækkes 
en døgnvagt, er det svært at holde undervisning med kun to fremmødte 4 måneders AP-læger, 
hvorfor man i stedet må øget intervallerne, og udnytte videokonferenceudstyret som begge dele af 
afdeling Vest har. Desuden må den individuelle vejleding styrkes. 
 

FOKUSOMRÅDER FREMOVER: 
 
Konferencer  

Udover konferencerne som er behandlingskonferencer, og meget læringsmættet, bør man f.eks. øge 
læringsværdien i morgenkonferencen udover morgen supervision, som finder sted, skal yngre læger 
f.eks. fremlægge en 10 minutters case, referat af læst artikel ol. 
 

Uddannelsesplaner  
Afdelingen skal styrke benyttelsen af uddannelsesplaner, også selv om der også kun findes få yngre 
læger i afdelingen. 
Litteraturlæsning med indførelse af  ”journal club” er nok problematisk grundet forskellige behov 
hos de uddannelssøgende, og de manglende besættelse af uddannelsesstillingerne, men der bør i 
hvert fald være en tilskyndelse til, at læse relevant litteratur (vil blive drøftet med afdelingen på det 
allerede aftale møde den 16. sep., hvordan det rent praktisk kan lade sig gøre, med så få 
forskelligartede uddannelseslæger, og en afdeling med en geografi på to matrikler, plus 
distriktsambulatorierne som ligger udenfor hospitalsområdet.)  
 

Vejledning  
Ja, man bør som minimum indføre et punkt på overlægemøderne/speciallægemøderne omhandlende 
uddannelse og vejledning. 
Herudover mener jeg, man med fordel kan indføre et lægemøde hvert semester, hvor speciallæger 
og uddannelsessøgende læger i fællesskab drøfter afdelingens uddannelsesprofil, opgave og status.  
Der er aftalt møde med PKL, afdelingsledelsen og UAOL den 8. august med henblik på handleplan 
og undervisningsdag den 16. september for afdelingens læger i kompetencevurderingsmetoder. 
 
 
Venlig hilsen  
27-06-2013 
 
Ulla Bartels 
 
Overlæge postgraduat lektor 
Aarhus universitetshospital, Risskov 
Psykiatrisk afdeling M. 



    
 
    
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




