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INTRODUKTION TIL I-STILLING 

 

Psykiatrisk afd., P, ved Holstebro Sygehus, dækket et befolkningsgrundlag på ca. 

120.000 indbyggere svarende til Ringkøbing Amts 9 nordlige kommuner.  

 

Afdelingen omfatter  

-  en sengeafdeling med 31 etsengsstuer 

-  en deldøgnsafdeling med 24 pladser samt 

-  et ambulatorium. 

Afdelingen har opbygning som et hospitalsafdeling med bl.a. tilsynsforpligtelse på so-

matisk hospital, men fungerer tillige som en distriktspsykiatrisk afdeling.  

Ambulatoriet er opdelt i 4 teams: 

3 almenpsykiatriske distriktsteams og 1 gerontopsykiatrisk team. De 4 teams forestår 

diagnostik og behandling på henholdsvis sengeafdeling, dagafdeling, ambulatorium  og 

fungere herudover som en del af lokalpsykiatrien.  

Psykiatrisk Afdeling, Holstebro, er normeret med 7 overlæger, 3 1. reservelæger (fase 

2), og 5 reservelæger. 

De almen psykiatriske teams er tværfagligt opbygget og rummer overlæge, reservelæ-

ger i hoveduddannelsen til psykiatri og I-stilling samt sideuddannelse til neurologi, AP-

læge, psykolog, socialrådgiver og distriktssygeplejerske.  

Læger i I-stillinger er under ansættelsen fast knyttet til 1 distriktsteam, hvis overlæge er 

vejleder. 

Afdelingen varetager uddannelse for AP-læger, I-læger  samt læger i hoveduddannelse 

i psykiatri og sideuddannelse til neurologi.  

Fælles for alle læger er, at de under ansættelse har opgaver og funktioner i, såvel sen-

geafdeling, deldøgnsafdeling, ambulatorium som i distriktet. Dette betyder, at alle arbej-

der i kontinuerlige forløb med patienter, uanset hvor i systemet patienterne befinder sig. 

Samarbejdsmulighederne i et mindre tværfagligt team skaber et tilhørsforhold og en 

minimumsafstand imellem uddannelsessøgende læge og vejleder. 
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Idet alle patientforløb tages op på teamkonferencer, sikres  daglig vejledning/super- vi-

sion af uddannelsessøgende læger, som derfor er i stand til at varetage mere selv-

stændige opgaver allerede i I-stillingen. 

Patientklientellet er bredt, spændende fra akut psykiatri med svære psykoser til person-

lighedsforstyrrelser, samt socialpsykiatriske problemstillinger. 

Den tildelte vejleder er gennemgående under hele uddannelseselementet. Den kliniske 

vejledning med dokumentation for opnåede kompetencer gives af vejlederen, læge-

gruppen i teamet,  samt den til afdelingen knyttede uddannelsesansvarlige overlæge, 

som dækker hele afdelingen. 

 

Den psykoterapeutiske grunduddannelse er organiseret i samarbejde med Psykiatrisk 

Afdeling Herning, således at der årligt gennemføres basalt teoretisk kursus 30 timer. 

Der er i afdelingen psykoterapivejledere, som varetager superviseret vejledningsforløb 

med læger i I-stilling. 

Uddannelsessøgende læger varetager 8 skiftet bundet vagt fra vagtværelse (24-timers 

vagt), bagvagten varetages af overlæger (tilkaldevagt). Vagtforpligtelsen er fælles for 

almen psykiatriske og gerontopsykiatriske patienter. 

 

Aktiviteter pr. år 

Indlæggelser ca. 400 

Ambulante konsultationer 5700 

Daghospitalsdage ca. 9000 

 

 

 

 

 

 

 

 

DETALJER VEDRØRENDE I-UDDANNELSEN I PSYKIATRI 
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Rækkefølgen kompetencerne skal opnås i fastlægges gennem den individuelle uddan-

nelsesplan. Rækkefølgen er afhængig af den uddannelsessøgendes tidligere erfaringer, 

interesser og den kliniske dagligdag.  

Målet er at give den uddannelsessøgende i I-stillingen en basal teoretisk og praktisk 

erfaring, samt at vurdere den uddannelsessøgendes egnethed til og interesse for at ud-

danne sig som speciallæge i psykiatri.   

 

Kompetencerne 1 - 8 

Udover det obligatoriske introduktionskursus opnås kompetencerne 1 - 8 gennem daglig 

vejledning i distriktsteam, hvor der er rige muligheder i en mindre tæt samarbejdet 

gruppe at opnå kontinuerlig vejledning, såvel praktisk klinisk, som teoretisk. I-lægen 

skal stimuleres til at læse relevant faglitteratur (nyeste anerkendte danske lærebøger i 

psykiatri). Vedr. kompetence 7.1 og kompetence 8 skal I-lægen også omfatte diagnose-

gruppen F3. 

 

Kompetence 10 - 23 

I-lægen skal påbegynde psykoterapeutiske grunduddannelse, og 10.2 foreslå vurdering 

til psykoterapi, samt 10.3 udføre struktureret terapeutiske samtaler ved visse diagnose-

grupper under supervision. Kompetence 13 opnås i det kliniske arbejde.  

Kompetence 23 opnås i den kliniske hverdag. 

I-lægen skal deltage i afdelingens konferencer, herunder tværfaglige konferencer, klini-

ske konferencer og litteraturkonferencer. Herudover skal I-lægen deltage i de tilbud om 

teoretisk undervisning, der findes i afdelingen. Det tilstræbes bevidst, at konferencerne 

få et indhold, så de henvender sig til alle afdelingens læger, men I-lægen forventes at 

lede enkelte kliniske konferencer og deltage aktivt i litteraturkonferencer i løbet af an-

sættelsen i introduktionsstillingen. 
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