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Psykiatrisk Hospital i Risskov Afdeling Nord 

Introduktionsstilling 
Psykiatrien i Århus Amt er organiseret under en selvstændig amtslig forvaltning, Psykiatri og 
Handicap, og omfatter både den hospitalsbaserede og den socialpsykiatriske psykiatri. 
Der er psykiatriske sengeafdelinger i Århus, Randers og Silkeborg. I Århus er 
almenpsykiatrien opdelt i region Nord og Syd. 
Region Nord betjener Djursland samt socialdistrikterne Centrum og Nord i Århus Kommune. 
Region Nord betjener godt 225.000 af amtets ca. 600.000 borgere og omfatter tre 
lokalpsykiatriske enheder med hver sit geografiske optageområde samt tre kliniske 
specialfunktioner. 
Alle sengeafsnittene er åbne med mulighed for skærmning, hvilket betyder at den tidligere 
opdeling mellem åbne og lukkede sengeafsnit ikke længere eksisterer. Skærmningsprincippet 
er en miljøterapeutisk arbejdsform, hvis hovedformål er at være tryghedsskabende, således at 
patientens angst, indre kaos og aggressivitet reduceres og uhensigtsmæssige handlinger såsom 
udadrettet voldelig adfærd eller selvdestruktivitet forebygges. 
 
Sengeafsnittene fungerer i tæt samarbejde med lokalpsykiatrien, således at det enkelte 
sengeafsnit sammen med den tilhørende lokalpsykiatri ud fra distriktsprincippet varetager 
behandlingen af de patienter, der har folkeregisteradresse inden for et geografisk afgrænset 
optageområde.  
 
Kontinuiteten i behandlingsforløbene styrkes yderligere ved, at den enkelte patient som 
hovedregel forbliver i samme sengeafsnit under hele indlæggelsesforløbet. 
 
Regionens lægelige bemanding (overlæger og afdelingslæger/1. reservelæge) er aktuelt som 
følger: 
 
 
Den lokalpsykiatriske enhed Centrum omfatter i alt 2 åbne, skærmede sengeafsnit, som 
fungerer i tæt samarbejde med Lokalpsykiatrisk Center Centrum.  
 
Lokalpsykiatrisk Center Centrum  
Overlæger  Jesper Dybbro, Birgit Nørgaard,  

2 afdelingslæger/1. reservelæge, som er tilknyttet,  dels nedenstående 
sengeafsnit, dels lokalpsykiatrien. Speciallægenormering forventes 
opnormeret i forbindelse med den pågående udbygning.  

 
Afsnit N1: Åbent afsnit med mulighed for skærmning. 16 senge (+1). 
Overlæge  Kirsten Gøtsche-Larsen,  1 1. reservelæge/afdelingslæge. 
 
Afsnit N2: Åbent afsnit med mulighed for skærmning. 16 senge (+ 1).  
Overlæge Birgit Nørgaard, 1 1. reservelæge/afdelingslæge. 
 
 
Den lokalpsykiatriske enhed Nord omfatter 2 åbne skærmede sengeafsnit, som fungerer i tæt 
samarbejde med Lokalpsykiatrisk Center Nord.  
 
Lokalpsykiatrisk Center  Nord 
Overlæge  Inger Poulstrup, overlæge Niels Christian Helms, 2 afdelingslæger/1. 

reservelæge. Speciallægenormering forventes opnormeret i forbindelse med 
den pågående udbygning.  

 
Afsnit N6: Åbent afsnit med skærmningsmulighed. 16 senge (+1).  
Overlæge Peter Møller Andersen, 1 afdelingslæge/1. reservelæge  
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Afsnit N7: Åbent afsnit med skærmningsmulighed. 16 senge (+1).  
Overlæge Peter Møller Andersen, 1. afdelingslæge/1. reservelæge 
 
 
Den lokalpsykiatriske enhed Djursland omfatter Lokalpsykiatrisk Center i Rønde, som er 
opbygget i en række behandlerteam med  forskellige funktioner. Det drejer sig om 
psykoseteam, almenteam, team for hjemmebehandling og dagbehandling. Til centret er 
tilknyttet et åbent afsnit med skærmningsmulighed.  
 
Lokalpsykiatrisk Center  Djursland 
Overlæge  Merete Bysted, 2 afdelingslæger/1. reservelæge.  
 
Afsnit N8: Åbent afsnit med skærmningsmulighed. 16 senge (+1). 
Overlæge Anita Weeke,  1 afdelingslæge/1. reservelæge.  
 
 
Tværgående funktioner 
 
Afsnit N3: Intensivt afsnit (8 senge). Afsnittet modtager herudover varetægtssurro-

gatanbragte patienter, samt patienter fra Atriumhuset og  Midtbyen (8 
senge).  

 
Overlæge Runa Sturlason, 1 afdelingslæge/1. reservelæge. 
 
 
Team for Misbrugspsykiatri er administrativt underlagt Region Nord.  Teamets målgruppe 
er sindslidende med komplicerende misbrug. Teamet fungerer primært som konsulenter i 
forhold til almenpsykiatrien og forskellige institutioner i Århus Kommune.   
Overlæge  Lars Merinder 
Overlæge Johan Henrik Pedersen og 1 afdelingslæge. 
 
 
Psykoterapeutisk overlæge Kristian Valbak 
 
 
Du vil som introduktionsreservelæge være tilknyttet et af distriktsafsnittene 
 
Du vil endvidere indgå i forvagten, der er en fællesvagt mellem  hele Psykiatrisk Hospital og 
Børne og Ungdomspsykiatrisk Hospital.  Du vil således under dit ophold skulle løse 
vagtopgaver både i region Nord, Syd, på gerontopsykiatrisk afdeling, Retspsykiatrisk afdeling 
og Børne/unge hospitalet. Vagten er pt. en 2-delt 21- skiftet vagt. Om dagen opholder 
vagthavende sig sammen med en bagvagt i den døgnåbne skadestue og er  ikke til rådighed for 
sengeafsnittene. Om aftenen og i weekenderne er der 2 forvagter, der sammen med 1 eller 2 
bagvagter dækker hele vagtens område. 
Der er endvidere en fælles overlægeberedskabsvagt. 
 
Forud for ansættelse i afdeling Nord vil du få tilsendt din vagtplan og et 
introduktionsmateriale, herunder oplysninger om den kliniske introduktion. Som led i 
introduktionen gennemføres kursus i aggressionsforebyggelse. 
 
Du vil samtidig få meddelt, hvem der er din uddannelsesvejleder og planlægger herefter 
sammen med denne, hvorledes kompetancetilegnelsen skal foregå. 
I afdeling Nord finder der hver onsdag teoretisk uddannelse sted, i form af morgenratings. 
kliniske og teoretiske konferencer. Der udfærdiges forud for hvert halvår en plan, hvoraf 
emner og oplægsholdere fremgår. I uddannelsen deltager alle læger tilknyttet afdelingen, også 
de, der har deres funktion i lokalpsykiatrierne 
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Den psykoterapeutiske uddannelse er organiseret således, at der er mulighed for tilmeldning til 
et teoretisk kursus i psykoterapi, der tilstræbes påbegyndt en gang årligt. Der er i afdelingen 
flere psykoterapivejledere, hvorfor du har mulighed for at påbegynde et supervisionsforløb 
med henblik på senere godkendelse af psykoterapeutisk grunduddannelse. 
 
Psykiatrisk Hospital tilbyder derudover deltagelse i en Balintgruppe for alle yngre læger. 
 
 
 
 
 
 
 
Risskov, onsdag 28. januar 2004   Poul Erik Buchholtz Hansen 
                   Ledende overlæge 
 
 
Runa Sturlason     Kim Vestberg 
uddannelsesansvarlig overlæge   afdelingslæge, uddannelseskoordinator 
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