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Indledning 
Ansættelse i hoveduddannelsesforløb forudsætter  
• gennemført turnustid og erhvervet autorisation til selvstændigt virke som læge,  
• gennemført og godkendt introduktionsuddannelse inkl. godkendt introduktionskursus i 

psykiatri eller dokumenteret teoretisk viden på tilsvarende niveau. 
I Region Nord,  dvs. Århus, Viborg, Nordjyllands og Ringkøbing Amter, er alle 10 
almenpsykiatriske afdelinger, der fungerer som funktionsbærende enheder, involveret i 
uddannelsen. Alle afdelinger har I-uddannelses- og hoveduddannelsesforløb.  
Antallet af hoveduddannelsesforløb er betinget af antallet af speciallæger i afdelingen. 
Hoveduddannelsen foregår på dels en universitetsafdeling, dels en centralsygehusafdeling. 
Rækkefølgen er underordnet, da uddannelsen er målstyret, og flere kompetencer kan opnås på 
begge typer afdeling. Hvis hoveduddannelsen starter på en centralsygehusafdeling, sluttes den 
af på en universitetsafdeling og omvendt. 
I hoveduddannelsesforløbet indgår det specialespecifikke teoretiske kursus, bestående af 11 
delkurser = ca. 6 uger, fælles for alle uddannelseslæger i psykiatri i hele landet.  
For nærmere beskrivelse henvises til Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri 
http://www.sst.dk/Uddannelse/Laeger/Maalbeskrivelser.aspx?lang=da 
Derudover deltager lægerne i regionale tværfaglige kurser i forskning, ledelse og 
administration.
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Oversigt over hoveduddannelsesforløb 
Forløb 1 Silkeborg - Århus(neurologi) - Århus, Syd 

Forløb 2 Herning – Viborg(neurologi) – Århus, Syd 

Forløb 3 Holstebro – Holstebro(neurologi) – Århus, Nord 

Forløb 4 Århus, Syd – Århus(neurologi) - Viborg 

Forløb 5 Brønderslev – Aalborg(neurologi) – Aalborg, Vest 

Forløb 6 Århus, Nord – Aalborg(neurologi) - Randers 

Forløb 7 Randers – Aalborg(neurologi) – Aalborg, Vest 

Forløb 8 Viborg – Viborg(neurologi) – Århus, Nord 

Forløb 9 Århus, Nord – Holstebro(neurologi) – Herning/Holstebro* 

Forløb 10 Århus, Nord – Århus(neurologi) - Viborg 

Forløb 11 Århus, Syd – Århus(neurologi) - Silkeborg 

Forløb 12 Viborg – Aalborg(neurologi) – Aalborg, Øst 

Forløb 13 Aalborg, Vest – Aalborg(neurologi) - Brønderslev 

Forløb 14 Aalborg, Øst – Aalborg(neurologi) - Brønderslev 

 
 

Hoveduddannelsens struktur 
2½ år  (H1) (fase 1) ½ år neurologi 1 år(H1) (fase 2) 
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Præsentation af afdelingerne 
kan findes på http://www.videreuddannelsen-nord.dk/Uddannelsesplanlaegning 

Aalborg Vest 
Fælles for I- og H-uddannelsen 

Aalborg Øst 
Fælles for I- og H-uddannelsen 

Brønderslev 
Fælles for I- og H-uddannelsen 

Herning 
Fælles for I- og H-uddannelsen 

Holstebro 

Randers 

Silkeborg 
Fælles for I- og H-uddannelsen 

Viborg 

Århus Syd 

Århus Nord 
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Hoveduddannelsen (H1) FASE 1 
Ansættelse på en afdeling i 2½ år.  
Arbejdet består af 
• Stuelægearbejde på sengeafdeling, patientundersøgelse, udredning, diagnostik og 

behandling, udarbejdelse af behandlingsplan samt undervisning af andre personalegrupper, 
pårørendearbejde, håndtering af tvang, herunder samarbejde med patientrådgivere, 
erklæringsskrivning og patientklagenævnsmøder samt udskrivningsplanlægning m.m. 
Funktion minimum 1 år. 

• Distriktsarbejde i form af patientbehandling, visitation, samarbejde med sociale instanser, 
pårørendesamarbejde, inkl. undervisning, undervisning af andre personalegrupper og 
supervision af hjemmeplejen mm. 
Funktion minimum ½ år. 

• Vagt og akutte tilsyn på somatisk afdeling, visitationsopgaver, herunder akut diagnostik og 
behandling, vurdering af selvmords- og voldsrisiko, tvangshåndtering, 
misbrugsbehandling, rådgivning af praktiserende læger og andre samarbejdspartnere. 

• Planlagte tilsyn på somatiske afdelinger og tilsyn på sociale institutioner. 
 
Lægen skal have behandlingserfaring med hoveddiagnosegrupperne og have fulgt patienter 
over mindst 2 år. 
Følgende diagnosekategorier skal være repræsenteret: 
F 20, F 30 og F 60. Desuden patienter med retspsykiatriske foranstaltninger, jfr. 
målbeskrivelsen.  
 
Lægen skal kende og have behandlingserfaring med  
• misbrug (F 10-19),  
• litiumbehandling,  
• ECT 
• psykofarmaka. 

 
Jfr. checklisten skal 2/3 af de kompetencer, der skal opnås i hoveduddannelsesforløbet, og 
nogle delkompetencer være gennemført i fase 1  (se checkliste, bilag XX). 
Kompetencerne kan godkendes af mere seniore læger i afdelingen, der af den 
uddannelsesansvarlige overlæge er udpeget til at godkende kompetencer.  De registreres 
løbende i logbogen.  
For indlæring af brug af psykofarmaka se checkliste, bilag 9.1 i målbeskrivelsen 
http://www.sst.dk/upload/psykiatri_101103.pdf 
 
Alle læger får udpeget en uddannelsesvejleder som har regelmæssige samtaler med 
uddannelseslægen og følger progressionen i uddannelsesforløbet, hjælper lægen med 
refleksioner i logbogsoptegnelser og sikrer evt. rotation i afdelingen for at tilgodese at alle 
kompetencer kan opfyldes.  
Alle læger i afdelingen på seniort niveau i forhold til den uddannelsessøgende fungerer som 
kliniske vejledere og kan efter uddelegering fra den uddannelssansvarlige overlæge, såfremt 
de selv behersker kompetencen, godkende enkeltkompetencer. Se checkliste for kompetencer 
der skal være godkendt i fase 1-forløbet, bilag XX. 
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Fokuserede ophold 
Fokuserede ophold drejer sig om at lære kompetencer, se patienttyper/-forløb som det ikke er 
muligt at opnå på stamafdelingen. 

Da psykiatriens kompetencer læres over tid ved at følge patientforløb, se effekten af 
behandling, og diagnosen stilles ved samtaler med patienter og/eller pårørende, er man nødt til 
at tilrettelægge de fokuserede ophold under hensyn til dette. 

De fokuserede ophold planlægges i et samarbejde mellem fase 1 afdelingen og den afdeling 
hvor det fokuserede ophold skal finde sted og aftales af den uddannelsesansvarlige overlæge, 
så det kan indskrives i uddannelsesplanen når lægen starter i hoveduddannelsesforløbet. 
Dagtjeneste på den afdeling hvor det fokuserede ophold finder sted, mens vagtfunktionen 
stadig varetages på stamafdelingen. 

Retspsykiatri  
14 dage - 1 måned  
Det fokuserede ophold på retspsykiatrisk afdeling skal sammenlagt vare 14 dage - 1 måned, 
ikke nødvendigvis som kontinuerligt dagarbejde. 
Retspsykiatri findes i Aalborg, Viborg og Århus, og det fokuserede ophold på retspsykiatrisk 
afdeling bør lægges så tidligt i fase 1 som muligt af hensyn til de ambulante forløb der skal 
vare minimum 2 år. 
Man skal bla. udføre en mentalobservation med supervision på den udarbejdede erklæring og 
opstarte ambulante patienter.  
Da mentalobservation består i en samtale med patienten 1-2 gange ugentlig over fx. 4 uger, 
indhentning af psykologisk test og udtalelser fra diverse instanser, kan arbejdet med dette fx. 
gennemføres med en ugentlig fremmødedag på den retspsykiatriske afdeling, deltagelse i den 
retspsykiatriske afdelingskonference i en periode på fx. 4 uger, hvorefter man skal have et par 
dage til at sammenskrive erklæringen under supervision af en retspsykiatrisk overlæge. 
Herudover skal man deltage i en supervisionsgruppe over tid, hvor man kan drøfte sine 
ambulante retspsykiatriske patienter, dels de psykiatrifaglige, dels de juridiske aspekter. 
Det retspsykiatriske ophold tilrettelægges i samarbejde med den uddannelsesansvarlige 
overlæge og den retspsykiatriske afdeling, således at man sikrer kompetencerne indlært. 
Desuden udnytter man den fordel at 4-5 læger i hoveduddanelsens fase 1 fra de forskellige 
afdelinger i fællesskab kan deltage i supervisionsgruppe til gensidig inspiration og læring. 
I den retspsykiatriske kompetence indgår kompetence 4 som delkompetence, kompetence 7, 8 
og 12 (som godkendes af den retspsykiatriske læge), 41, 42 og 43 som delkompetencer. 
Godkendelse af det specialespecifikke kursus. 

Gerontopsykiatri 
1 måned 
(på de afdelinger hvor gerontopsykiatrisk afsnit er en del af den almenpsykiatriske afdeling, 
kan opholdet forlænges efter behov - op til 3 måneder - efter aftale med de postgraduate 
lektorer). 
Fokuseret ophold i gerontopsykiatrien på 1 måned betyder at det er den tid der sættes af til at 
lære gerontopsykiatriske problemstillinger at kende. Det kan fx. foregå ved at lægen i en 3-
måneders periode deltager i demensambulatoriet en eftermiddag om ugen, hvor han foretager 
psykiatrisk undersøgelse, skriver journaler, udarbejder undersøgelses- og  behandlingsplaner, 
samarbejder med de pårørende under supervision fra ambulatoriets faste overlæge.  
Man skal også lære tilsynsfunktionen på somatisk afdeling, hvor man ser den akutte delirøse 
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patient. Dette skal ske som led i det daglige arbejde, men med supervision på den 
gerontopsykiatriske afdeling.  
Gerontopsykiatrisk afdeling skal således oprette en supervisionsgruppe, fx. 1 gang om 
måneden til de læger der aktuelt er i hoveduddannelsesforløb i de afdelinger den 
gerontopsykiatriske afdeling arbejder sammen med. Det kan dreje sig om 5-7 læger samtidig. 
Denne supervisionsgruppe kan man deltage i under hele fase 1 forløbet og dermed lære 
gerontopsykiatri. Der vil selvfølgelig være lokale forskelle, da nogle afdelinger har 
gerontopsykiatri i den funktionsbærende enhed.  
Endelig skal man se indlagte demente patienter med psykiatriske lidelser.  
Ved funktion på sengeafdeling kunne man foreslå at afdelingen havde undervisningsstuegang 
en fast ugedag, og at de læger som aktuelt er i blokansættelse i regionens afdelinger hver 
havde 1 eller 2 patienter i afsnittet som de var behandlingsansvarlige for under supervision af 
den gerontopsykiatriske overlæge. Dette tilrettelægges forskelligt afhængig af lokale forhold, 
men fokus skal være på demenssygdommene, og man skal lære at bruge demensskalaer. Man 
arbejder med følgende kompetencer: 4, 5, 6 og 7, fokus på 8 og 9, kompetence 14 godkendes 
af gerontopsykiatrisk specialeansvarlig læge. Endvidere arbejdes med kompetence 23, 24, 25 
og 26. 
Godkendelse af det specialespecifikke kursus. 
 
Gerontopsykiatrisk afdeling/afsnit findes i Brønderslev, Viborg, Herning, Holstebro og 
Århus, og det fokuserede ophold i gerontopsykiatri lægges mest hensigtsmæssigt sidst i fase 1 
mhp. at den uddannelsessøgende bliver sporet ind og forberedt til den neurologiske 
uddannelse som ligger i midten. 
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Psykoterapiuddannelsen 
er påbegyndt under I-tiden, men fortsættes inkl. det teoretiske kursus, i alt 60 timer og 
supervision i alt 60 timer, således at man tilstræber at de individuelle forløb er afsluttet inden 
overgang til fase 2. 
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Forskningstræning 
I henhold til speciallægekomissionens betænkning skal alle læger i speciallægeuddannelse 
have en vis forskningstræning. Lægen skal i løbet af hoveduddannelsen gennemgå et teoretisk 
kursus i forskningsmetodologi. På det specialespecifikke teoretiske kursus lærer lægen at læse 
litteratur kritisk, og alle læger i speciallægeuddannelsen i psykiatri udarbejder en 
kursusopgave hvori indgår litteratursøgning og kritisk vurdering. Desuden bør lægen deltage i 
afdelingens forskningsprojekter ved fx. regelmæssige forskningsmøder hvor afdelingens 
forskellige projekter drøftes og aktivt involveres i disse projekter som dataindsamler. 

Da psykiatrisk forskning i meget høj grad er teambaseret forskning, bør lægerne i 
hoveduddannelsen involveres i dette, så de lærer grundprincipperne i at opsøge relevant 
baggrundslitteratur, at formulere forskningsmæssige spørgsmål, at angive forventede 
resultater af projekter og kendskab til de organisatoriske og økonomiske muligheder. Læger 
som har gennemgået ph.d. uddannelse skal naturligvis ikke gennemgå basal 
forskningsuddannelse under hoveduddannelsesforløbet. Alle afdelinger bør have en 
litteraturlæsegruppe hvori litteratur læses og kritisk vurderes, ligesom alle afdelinger må have 
en forskningsansvarlig seniorlæge der er behjælpelig med at igangsætte projekter og/eller 
formidle kontakt til allerede igangværende projekter (det kan udmærket være multicenter-
studier). 

Også kvalitetssikringsprojekter i afdelingen kan bruges til denne uddannelse, idet man lærer at 
foretage kritisk vurdering af evidensgrad og at strukturere dataindsamling og implementere 
instrukser. 

Endelig bør de yngre læger aktivt inddrages i udarbejdelse af afdelingernes instrukser og 
referenceprogrammer, idet dette også forudsætter kritisk litteraturgennemgang og kritisk 
vurdering. Endvidere er der også i denne proces en ledelses- og administrativ uddannelse, 
svarende til kompetence 31.
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Neurologisk uddannelse 

Varighed ½ år, ansættelse med vagt 
Da psykiatri er et fag som beskriver de adfærdsmæssige konsekvenser af hjernesygdomme og 
påvirkning af hjernen, er der et tæt samarbejde med det neurologiske speciale, specielt i den 
diagnostiske fase. Derfor er den neurologiske sideuddannelse vigtig. Der skal især sættes 
fokus på diagnostik, udredning og undersøgelsesprocedure. Den psykiatriske læge skal se 
akutte patienter mhp. erhvervelse af kompetence 3B. Desuden checkliste, bilag 2, modificeret 
ud fra det neurologiske i-stillingsprogram til gennemførelse under den neurologiske 
uddannelse. 

Kompetencerne godkendes af en neurologisk speciallæge ved afslutningen af ansættelsen.
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Hoveduddannelsen (H2) FASE 2 
1 års ansættelse med vagt. 

Denne del af uddannelsen forudsætter godkendt fase 1 forløb og neurologisk uddannelse, hvor 
man har gennemgået stort set alle kompetencer og færdigheder.  

Hovedvægten i fase 2 skal lægges på ledelseskompetence, samarbejde og den professionelle 
rolle.  

Lægen arbejder som ansvarshavende, dels for en sengeafdeling, dels for en begrænset del af 
lokalpsykiatrien under supervision af overlægen, der har uddelegeret funktionen. 

Også i vagten arbejder han med det finale ansvar. Der vil naturligvis altid være mulighed for 
at rådføre sig med en overlæge, idet loven om tvang i psykiatrien forudsætter at nogle 
beslutninger tages af en overlæge, ligesom lægen skal have vejledning på sin funktion og 
evalueres i henhold til målbeskrivelsens checkliste. 

I fase 2 skal lægen arbejde 

• med klinisk arbejde  

• som vejleder i forhold til yngre kolleger 

• med undervisningsopgaver over for kolleger på kurser e.l.. 

• afslutte psykoterapiuddannelsen, typisk den gruppeterapeutiske del 

• afslutte ambulante patienter 

• afslutte forskningsprojekt, inkl. supervision af dette  

• planlægge en evt. snusedag mhp. senere ansættelse og valg af ekspertområde 

• arbejde med tilsynsfunktion og mødevirksomhed i forhold til socialpsykiatrien. 

Kurser i denne fase er tværfagligt ledelseskursus og valgfrie specialkurser, fx. 
efteruddannelseskurser i specialselskabet, kongresser efter samråd med vejleder. 

I denne fase godkendes den sidste tredjedel af kompetencerne, og de kompetencer hvori 
delkompetencerne er godkendt tidligere, summeres op og godkendes endeligt, jfr. checklisten. 

Psykoterapiuddannelsen afsluttes.  


