
Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling Øst 

Uddannelse for læger i uddannelsesstillinger 
 

Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling Øst har som optageområde ca. halvdelen af Aalborg 
kommune (distrikt Øst og distrikt Nord), Hals kommune samt 6 kommuner i Østhimmerland. Det 
samlede optageområde har et befolkningsunderlag på ca. 145.000. 
Afdelingen er normeret med 64 sengepladser, hvortil kommer den psykiatriske skadestue og 
modtagelse med 6 sengepladser. De 64 sengepladser er fordelt på intensivt lukket afsnit, 3 åbne 
distriktsafsnit med tilhørende distriktsteams. Den distriktspsykiatriske service er hospitalsbaseret, 
og der er således fælles overlæge mellem sengeafdeling og distriktsteam. De 6 sengepladser i den 
psykiatriske skadestue og modtagelse dækker det fælles optageområde for afdeling Øst og afdeling 
Vest. Herudover har afdelingen 6 sengepladser på et rehabiliteringsafsnit administrativt henhørende 
under afdeling Vest, ligesom det psykoterapeutiske afsnit under afdeling Vest forestår behandling 
for det samlede optageområde for afdeling Øst og afdeling Vest. 
Herudover forestår afdelingen i samarbejde med afdeling Vest tilsynsfunktionen på Aalborg 
Sygehus. Endvidere dækker afdelingen i samarbejde med afdeling Vest ECT-betjeningen for alle 
amtets psykiatriske afdelinger. Afdelingen samarbejder tæt med de amtslige socialpsykiatriske 
institutioner, ligesom der også er et tæt samarbejde med den kommunale socialpsykiatri i Aalborg 
kommune og landområderne. 
Afdelingen er normeret med 23 læger, der omfatter 7 overlæger, 5 afdelingslæger samt 11 yngre 
lægestillinger indenfor øvrige kategorier. 
Afdelingen har ca. 800 indlæggelser om året. Der er ca. 6.000 ambulante konsultationer pr. år og ca. 
100 tilsyn pr. år. 
Udover uddannelsen af yngre læger deltager afdelingen også i uddannelse af lægestuderende. 
Afdelingen deltager aktivt i forskellige forskningsprojekter. 
 
Vedrørende uddannelsesaktiviteter på afdeling Øst henvises til foreliggende beskrivelse for afdeling 
Vest, der også er gældende for denne afdeling. Som det fremgår heraf forestås flere af disse 
aktiviteter i et fælles samarbejde mellem afdeling Øst og afdeling Vest. 
Der er ved Aalborg Psykiatriske Sygehus etableret en forskningsenhed med tilknyttet 
forskningsprofessorat. 
Vedrørende introduktionsuddannelse, hoveduddannelse for læger i psykiatri (fase 1 og fase 2) samt 
uddannelse for psykiatriske læger med den neurologiske sideuddannelse, henvises til det af afdeling 
Vest anførte. 
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