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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.  

 
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.  
 
På Psykiatrisk Center på Landssygehuset planlægges fase 1 i hoveduddannelsen. 
 
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. 
 
 
 
Hoveduddannelsen (H1) FASE 1  
 
Ansættelse på Psykiatrisk Center i 2 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.  
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. 
 
 
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.  
 
Psykiatrisk Center vil optage samarbejde med afdelinger i Danmark, om afvikling af fokuserede 
ophold. Disse tilrettelægges således, at Psykiatrisk Center betaler løn og andre udgifter og at 
uddannelsessøgende læge indgår i arbejdet på den anden afdeling efter aftale/behov. 
Psykiatrisk Center har tidligere lavet aftaler om fokuserede ophold på Retspsykiatriks Afdeling på 
Sankt Hans Hospital, på Sexologisk Klinik på Rigshospitalet og på Stolpegården.  
 
 
Retspsykiatri  
14 dage  
Det fokuserede ophold på retspsykiatrisk afdeling skal sammenlagt vare 14 dage , 
 som kontinuerligt dagarbejde/vagtarbejde. 
Mentalobservation skal udføres på Psykiatrisk Center, enten før eller efter det fokuserede ophold og 
superviseres af speciallæge på centret med ekspertuddannelse i retspsykiatri. 
Det retspsykiatriske ophold tilrettelægges i samarbejde med den uddannelsesansvarlige 
overlæge og den retspsykiatriske afdeling, således at man sikrer kompetencerne indlært. 
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  
14 dage  
Uddannelsessøgende læge tilknyttes Centrets gerontopsykiatriske team /demensklinik (min et halvt 
år) og dette kan suppleres med ophold i gerontopsykiatrisk afdeling andet sted. 
Man skal også lære tilsynsfunktionen på somatisk afdeling, hvor man ser den akutte delirøse  
patient. Dette skal ske som led i det daglige arbejde.  
Opholdet 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.  
 
 
Psykoterapiuddannelsen  
er påbegyndt under I-tiden, og den teoretiske del sammensættes af teoretiske kurser, som 
uddannelsessøgende og uddannelsesansvarlig overlæge i fællesskab finder frem til. Psykiatrisk 
center har ikke et egentlig psykoterapeutisk kursus, og som strukturen er på de fleste kursusforløb i 
andre regioner,er det svær for uddannelsessøgende læge på Færøerne at følge et egentlig 
kursusforløb i andre regioner (f.eks. nogle timer pr. uge). Supervision af individuelle og 
gruppeforløb foregår på Psykiatrisk Center, hvor en af psykologerne er godkendt som supervisor. 



Der tilstræbes at en del af det teoretiske krav er honoreret under ansættelsen og at den 
uddannelsessøgnde har haft to individuelle psykoterapeutiske forløb.  
overgang til fase 2.  
 
 
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 multicenterstudier).  
 
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.  
 
 
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.  
 
Den neurologiske uddannelse kan ikke foregå på Færøerne, idet der ikke er nogen egentlig 
neurologisk afdeling. 



For hoveduddannelsesforløbet anvendes checkliste (DPS) som er vedlagt som bilag 2. 
 
Kompetencer, der forventes opnået under uddannelsesforløbet listes i kompentancelisten, der er 
vedlagt som bilag 1. 
 
 
 
 
 
AFDELINGSBESKRIVELSE                                                               AUGUST 2008 

 
 
 
 

HOVEDUDDANELSEN 
TIL SPECIALLÆGE I PSYKIATRI 

PSYKIATRISK CENTER PÅ LANDSSYGEHUSET I TORSHAVN 
 
 
Psykiatrisk Cetneri Torshavn er en del af Landssygehuset, som er Færøernes største sygehus, - og 
centret er øernes eneste psykiatriske afdeling. Centret dækker således et befolkningsgrundlag på 
48.000 . 
 
Psykiatrisk Center omfatter 
 Seks sengeafdelinger med 55 sengepladser 
 Dagafdeling 
 Ambulatorium 
 Distriktspsykiatri (under opbygning) 
 Gerontopsykiatrisk team 
 Børne- og ungdomspsykiatrisk team 
 Oligofreni-team 
 Liason-funktion 
 
Patientgrupperne spænder over det samlede psykiatriske diagnose spekter. Centret modtager både 
akutte og elektive indlæggelser. Akutpsykiatrien er visiteret via vagtlægesystemet og centret har 
akut modtagefunktion men ikke åben skadestue. 
 
Aktivitetstal 2006: 
 Indlæggelser  347 
 Sengedage                   19231 
 Ambulante kons.         ca  5000 
 
Sengeafdelingerne består af:  
En lukket afdeling med 8 pladser. Fungerer også som akut modtageafdeling. 
En åben afdeling med 11 pladser. Fortrinsvis med psykoseproblematik. 



En åben afdeling med 14 pladser (5 døgns afsnit). Fortrinsvis depression og 
personlighedsforstyrresler. 
En åben gerontospykiatrisk afdeling med 5 pladser. 
En åben afdeling med 7 pladser. Langtidsafdeling/bofællesskab for patienter med skizofreni. 
En åben afdeling med 10 pladser. Langtidsrehabilitering for patienter med psykoser. 
 
Dagafelingen (5 dage om ugen) varetager primært efterbehandling for tidligere indlagte der har 
egen bolig, men kræver bredere behandlingstilbud en distriktet og socialpsykiatrien kan tilbyde. 
Afdelingen er under omlægning til at omfatte er bredere klientel. 
 
Ambulatoriet er et kombineret efterbehandlingsambulatorium og varetager også behandlingen af 
nyhenviste patienter i et bredt diagnostisk spekter. 
 
Distriktspsykiatrien ved centret er under opbygningen og bliver varetaget af et koordinerende team 
på centret og distriktspsykiatriske sygeplejersker, der er ansat rundt om på øerne i tæt samarbejde 
med hjemmeplejen. Der arbejdes efter den svenske model “Integrerad psykiatri”, som er en assertiv 
metode der lægger vægt på integration av professionelle, familiære og lokalenetværk. 
 
Gerontospykiatrisk team varetager demensklinikken, der forestår diagnostisk udredning, behandling 
og opfølgning af demente. Derudover vejledning og rådgivning til pårørende og 
samarbejdsparter,f.eks. hjemmepleje, plejehjem og praktiserende læger. 
 
Børne- og ungdomspsykiatrisk team på centret varetager behandlingen (ambulant) af børn- og unge 
under 18 år. Teamet består af  en psykolog og to sygeplejersker i fuldtidsstilling og derudover 
socialrådgiver, musikterapeut tilknyttet samt børne- og ungdomspsykiatrisk konsulenter, som 
aktuelt betjenes af dansk børne- og ungdomspsykiater, der er tilstede på centret 6 uger om året og 
børne- og ungdomspsykiatere og børne psykolog fra Bispebjerg Hospital, er tilstede to uger om året. 
Derudover er der telefonisk og elektronisk vejledning/supervision af teamets arbejde. Senere i 2008 
vil mere avanceret telepsykiatrisk udstyr blive taget i brug, således at der kan holdes video 
konferancer og konsultationer. I første omgang primært på B&U området, men med muligheden for 
at dette også kan anvendes af andre og f. eks i uddannelsesøjemed. 
 
Oligofreni-teamet varetager behandlingen af oligofrene og rådgivning og vejledning tilinstitutioner 
og pårørende.Teamet er underopbygning og består af to af centrets social og sundhedsasistenter, 
læge på centret samt dansk konsulent med speciale inden for oligofrenis psykiatrien, som har et til 
to konsulentbesøg om året på centret. 
 
Liaisonfunktionen er tilsyn på sygehusets somatiske afdelinger, med diagnostik og 
behandlingsforslag til somatisk syge med psykiske problemer. 
 
På centret er der et tværfagligt miljø bestående af 5 psykologer, 1 musikterapeut, 4 ergoterapeuter 
1,5 fysioterapeut, 2 socialrådgivere samt en bredt sammensat plejegruppe. 
 
Ved centret er der normeret 4 overlægestillinger, 5 reservelægestillinger (hvoraf en kan ad hoc 
klassificeres til I-stilling og en er klassificeret til AP-stilling), samt fra 2009 en stilling i Klinisk 
Basisuddannelse. 



Der er tilknyttet gerontopsykiatrisk konsulent, børne- og ungdomspsykiatriske konsulenter, 
konsulent i oligofrenispsykiatri samt forskningskonsulent (speciallæge i psykiatri med stor 
forskningserfaring og p.t. ansat udenlands). 
 
Aktuelt er der således ansat en speciallæge i fuldtidsstilling, en speciallæge i 25 % stilling (en uge 
pr. måned), en speciallæge i 20 % stilling (en dag om ugen). Derudover er der tilknyttet et “korps” 
af speciallæger (fortrinsvis danske) der med jævne mellemrum afløser og supplerer 
speciallægebemandingen. 
 
Specialiserings behovet varetages af en nydannet nøgle-persons ordning, hvor forskellige 
faggrupper opkvalificeres på forskellige områder.Aktuelt er der tale om områderne bipolar lidelse, 
fødselsdepressioner, dobbeltdiagnoser, oligofreni og børn af psykisk syge. 
 
På centret er ansat en “patient ombudsmand” som bestrides af medarbejder med brugerbaggrund, 
som har gennemgået MB uddannelse. 
 
Reservelægernes arbejdstilrettelæggelse er dagarbejde med efterfølgende vagt fra bolig. 
Dagarbejdet består af indlæggelsessamtaler og journaloptagelse, stuegange, kliniske konferencer, 
patientsamtaler, pårørendesamtaler, ECT-behandling, ambulantekonsultationer, indgåelse i 
forskellige team-funktioner . Administrativt arbejde som epikriseudfærdigelse, erklæringer, møder 
med samarbejdsparter og andet. 
Vagtarbejdet består af akutte indlæggelser, stuegange og andre akutte problematikker 
 
Centret har flere tværgåendeuddannelsesaktiviteter som yngre læger deltager i: 

Daglige konferencer hvor det er muligt at vende og få supervision på kliniske 
problemstillinger 
Teoretisk undervisning x1 ugtl efter morgenkonference med litteratur fremlæggelse 
Tværfaglig undervisning x 1 ugtl med diverse klinisk relevante emner 
Klinik x 1 ugtl. Patientcase. 
Teoretisk undervisning for alle (som bl.a varetages af yngre læger) 

 
Afdelingen arrangerer forskellige andre uddannelsesaktiviteter, kurser samt temadage og er i gang 
med en større tværfaglige efteruddannelse  samt en 1 årig uddannelse i kognitiv terapi for læger og 
psykologer. 
 
Fra efteråret 2008 startes en tværfaglig uddannelse i kognitiv terapi for plejepersonale og andet 
tværfagligt personale med planen om at hele personalegruppen skal gennem denne uddannelse i 
løbet af de næste par år. 
 
Psykoterapeutisk har læger mulighed for at deltage i planlagt psykoterapeutisk uddannelse i 
kognitiv terapi. Derudover tilbydes supervision af psykoterapi inden for andre referencerammer af 
psykolg med specialistgodkendelse. 
 
 
 
 
August 2008. 
 



 
 
 
 


