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Høringssvar vedr. reduktion og omlægning af hoveduddannel-

sesstillinger i Almen Medicin 

 
Psykiatri og Socialledelsen har modtaget brev af 21.11.2013 fra 
Sundhedsuddannelser vedr. høring om reduktion og omlægning af 
hoveduddannelsesstillinger i almen medicin.  
 
Omlægningen består i hovedtræk i, at det foreslås, at læger i hoved-
uddannelse i almen medicin fremover skal være 5 måneder i psykia-
trien mod tidligere 6 måneder i Regionspsykiatrien Vest, Randers og 
Viborg-Skive samt et enkelt forløb i Risskov. Derudover sker der en 
overordnet omlægning af hoveduddannelsesforløbene i almen medi-
cin – både i rækkefølgen af ansættelserne og i sammensætningen af 
forløb.  
 
Overordnede konsekvenser for psykiatrien 

Samlet set fører forslagene til en reduktion i antallet af (dimensione-
rede) årsværk i psykiatrien fra 27 til 24,8-25.  
 
Det bemærkes, at der ikke er overensstemmelse med de faktiske fi-
nansierede årsværk aktuelt, jf. bemærkninger angående finansiering 
nedenfor.   
 
Psykiatri og Socialledelsen skal overordnet bemærke, at det set ud 
fra et fagligt synspunkt er beklageligt, at der skal ske denne redukti-
on i uddannelsen af læger i almen medicin indenfor det psykiatriske 
speciale. Meget tyder på, at de faglige udfordringer fremadrettet går i 
retning af, at den praktiserende læge vil komme til at stå for en sta-
dig større del af behandlingen af de psykiatriske patienter – herunder 
også de komplicerede tilfælde.  
 
Reduktion fra 6 til 5 måneder  

I Regionspsykiatrien Vest vil en konsekvens af omlægningen til 5 
måneders ansættelser være, at der vil være meget stor variation i 
antallet af AP-læger i afdelingen. Der vil være 3 perioder á 1 måned 
hvert år, hvor der kun er 3-4 AP-læger i forhold til de 7 AP-læger, der 
er i de resterende måneder. Stort set det samme gør sig gældende i 
Regionspsykiatrien Viborg-Skive. Det giver selvsagt problemer for 
driften. Det er positivt, at der ikke er de samme konsekvenser i Ran-
ders, hvor der er lavet en intern turnus med afdelinger på Regionsho-
spitalet, der også har 5 måneders forløb. 
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Side 2 

Regionspsykiatrien Vest udtrykker tilfredshed med, at de fremover 
modtager mere erfarne AP-læger end i dag.  
 
Reduktion i antallet af årsværk i Risskov og Viborg-Skive 

En reduktion i antallet af AP-stillinger på 25 pct. i Risskov og 17 pct. i 
Viborg-Skive har betydelige negative driftsmæssige konsekvenser. 
 
Finansiering 

De i høringsnotatet beskrevne ”Nuværende antal årsværk” afviger fra 
det antal årsværk som psykiatrien i dag har medfinansiering til. Af 
høringsnotatet fremgår 27, mens psykiatriens budget kun indeholder 
medfinansiering til 23 årsværk1. Da de efterfølgende beskrivelser af 
”Konsekvenser for medfinansieringen” hviler på oversigten, bliver be-
skrivelserne forkerte i de tilfælde hvor opgørelsen i høringsnotatet 
afviger fra LUS-skemaet. 
 
Både i Sundhedsuddannelser og i PS-administrationen bør der være 
fokus på at opgørelserne er korrekte, og at der til stadighed er over-
blik over hvor meget medfinansiering Psykiatrien er tilført. 
 
Gælder dette, er den permanente økonomiske konsekvens af ændrin-
gen af AP-lægeforløb en (potentiel) budgetforøgelse på ca. 760.000 
kroner (2013 P/L) svarende til en netto udvidelse på 2 årsværk fra 
2013 niveauet på 23 til de 25 AP-læge årsværk, der fremgår af hø-
ringsnotatet, hvor hver udvidelse giver medfinansiering på ca. 
380.000 kr. (2013 P/L)  
 
Konklusion 

Det er Psykiatri- og Socialledelsens vurdering, at omlægningen og 
reduktionen samlet set er bekymrende, men vi må dog samtidig ac-
ceptere, at det er dette resultat man når frem til, efter de mange for-
udgående drøftelser. 
 
Venlig hilsen 

 
 
Per Jørgensen 
Lægefaglig direktør, dr. med 

                                           
1 Jf. oversigtsskema over antallet af aftalte, godkendte og finansierede Lægelige ud-

dannelsesstillinger (LUS skema) tilhørende Psykiatrien, Børne- og Ungdomspsykiatrien 

pr. 1. januar 2013.  
 




