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Psykiatrien i Viborg Amt 

Uddannelse for læger i introduktionsstillinger 

Indledning  
Voksenpsykiatrien i Viborg Amt varetager psykiatrisk behandling af alle over 20 år. 
Voksenpsykiatrien i Viborg Amt består af 4 selvstændige distriktspsykiatriske teams med tilhørende 
daghuse, døgnhuse og almenpsykiatriske sengeafdelinger samt et specialteam, der varetager 
behandling på de specialiserede afdelinger på psykiatrisk sygehus (Modtagelsen/ Intensiv  
afdeling, Retspsykiatrisk afdeling, Gerontopsykiatrisk afdeling og Forskningsenheden).  
 
De ledende overlæger i hvert team er ansvarlig for uddannelsesindholdet i forhold til de læger, der 
er ansat i deres team, der alle refererer til cheflægen, der udover ledelsen af specialteamene har en 
række tværgående opgaver. Cheflægen har således det overordnede uddannelsesmæssige ansvar for  
alle Yngre Læger ansat i psykiatrien i Viborg Amt. Den uddannelsesansvarlige overlæge er ansat   
under cheflægen.  
 
Introduktionslæger og andre reservelæger indgår i forvagten, der består af døgnvagter med bagvagt 
i tilstedeværelsesvagt til kl. 18.00 på hverdage og fra kl. 09.00 - 15.00 i weekenderne. I tilfælde af, 
at der ikke er en speciallæge, der er i vagt, er der en overlæge i beredskabsvagt. 
 
Ud over de uddannelseselementer, der falder under i de enkelte teams, er der en række tværgående 
uddannelsestiltag, der omfatter alle Yngre Læger i amtet.  
• Daglig klinisk konference kl. 12.00 på Psykiatrisk Sygehus. Yngre Læger på   vagt deltager altid, 

og andre opfordres til at deltage de dage, hvor de er på   arbejde. Der er altid mindst 2 overlæger 
tilstede.  

• Der er supervision efter hver afsluttet vagt. Supervisionen varetages af 1.   reservelæger, 
afdelingslæger og overlæger.  

• Alle Yngre Læger har ret og pligt til at deltage i den teoretiske undervisning, der består af:  
• Undervisning i psykoterapi, der afvikles 1 gang pr. uge med 1 times teoretisk undervisning og 

1 times supervision.  
• Psykiatriundervisning og klinik, der ligeledes afvikles 1 gang pr. uge á 2 timer.  

• Alle tilbydes endvidere supervision af psykoterapiforløb. Denne supervision varetages dog af det 
enkelte team.  

 
Introduktions- og reservelægerne vil typisk være ansat i en periode i Specialteamet og en anden i 
distriktsteam (typisk ½ år hvert sted).  
 
Med baggrund i de nuværende uddannelsesprogram(mer) for psykiatrien i Viborg Amt skal de 
enkelte kompetencer gennemgåes ud fra de 7 lægeroller. 

 Mål for rollen som medicinsk ekspert  
Der vil i psykiatrien i Viborg Amt være rig mulighed for at tilegne sig de roller, der kan henføres 
herunder. Under den foreslåede opdeling med ½ år i distriktspsykiatrien og ½ år i specialteamene, 
vil kompetencerne, som gennemgået i målbeskrivelsen for introduktionsuddannelsen, alle kunne 
opfyldes. Det vil således været muligt at lave audit på såvel journaler, gennemgange, 
behandlingsplaner, epikriser og somatiske undersøgelse. Dette vil være muligt i den periode, hvor I-
lægen er ansat i specialteamene, men også i distrikter, hvor der er tilknyttet en distriktsafdeling. 
Muligheden for at udføre ECT-behandling er en naturlig del af reservelægens arbejde og vil i 
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starten altid være genstand for struktureret kollegial bedømmelse. Psykofarmakologisk behandling 
vil være aktuel alle steder i psykiatrien, ligeså vel som behandling af alkohol og abstinenssymtomer 
vil være en del af arbejdet flere steder, men nok specielt i forbindelse med vagtarbejde.  
Vedrørende den psykoterapeutiske behandling vil kompetencerne her kunne tilegnes i kraft af den 
teoretiske undervisning, der gives fælles i afdelingen og den supervision, der tilbydes i de enkelte 
enheder, ligeså vel som det skal erindres, at I-kursus er en naturligvis del af introduktionslægens  
ansættelsesvilkår. 

 Rollen som kommunikator 
hvor kompetencekravet er at udvise forståelse og respekt samt anvende empati i patientkontakt, vil 
kunne opnås under arbejde i alle dele af psykiatrien, og den strukturerede kollegiale bedømmelse vil 
ligeledes kunne varetages af de enkelte vejledere.  
Vedrørende mål for rollen som samarbejder vægtes samarbejdet med patienter og pårørende højt, og 
også dette vil der være mulighed for såvel i distrikterne som i specialteamene. Den strukturerede  
kollegiale bedømmelse vil ligeledes finde sted der, hvor I-lægen er ansat.  

Mål for rollen som sundhedsfremmer  
er ikke specificeret nærmere, men psykoedukation og forebyggelse vil være noget, som I-lægen 
under løbende vejledning vil blive tilskønnet til at varetage i de enkelte patientsamtaler.  
Rollerne som samarbejder, hvor formålet er, at I-lægen skal lære at indgå i et samarbejde med såvel  
kollegaer som andre faggrupper i og udenfor psykiatrien med kompetencer, der ligeledes kan 
tilegnes i hele systemet, og evalueringsmetoden vil typisk være den strukturerede kollegiale 
bedømmelse.  

Rollen som organisator  
Her vil evnen til systematisk at planlægge arbejdsopgaverne langsomt kunne udvikles og vil være et 
fokusområde i vejledersamtalerne.  

Rollen som akademiker  
med kritisk og analytisk tænkning samt basal videnskabelig forståelse kan opnås dels under 
vejledersamtaler, men også under I-kursus og ved de daglige kliniske  
konferencer.  

Rollen som professionel 
herunder den etiske tilgang til praksis og de hertil hørende kompetencer,  
kan opnås via vejledersamtaler, feed-back på det kliniske arbejde og via undervisningen i 
afdelingen, herunder diskussionerne i forbindelse med middagskonferencerne.  
 
Overordnet må siges, at psykiatrien i Viborg Amt huser alle typer psykiatriske patienter, og der vil 
være mulighed for, at I-lægen stifter bekendtskab med alle de nævnte diagnostiske grupper såvel i 
distriktspsykiatrien som i specialteamene. Der vil være mulighed for korterevarende fokuserede 
ophold på Gerontopsykiatrisk afdeling eller Retspsykiatrisk afdeling, der huser patienter,  
der kan være svære at finde i f.eks. distriktspsykiatrisk regi.  
_________________  
Karen Lauszus  
Afdelingslæge  
Uddannelsesansvarlig for Yngre Læger for psykiatrien i Viborg Amt  
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