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Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling Vest 

Uddannelse for læger i uddannelsesstillinger 
 
Aalborg Psykiatriske Sygehus, afdeling Vest har som optageområde Aalborg centrum, Aalborg vest 
samt 5 kommuner i henholdsvis Vesthimmerland og Jammerbugtområdet. Det dækker et 
befolkningsgrundlag på ca. 190.000. 
Der er normeret 89 sengepladser. Disse er fordelt på intensivt lukket afsnit, rehabiliteringsafsnit 
(fælles for afdeling Ø og V), fire åbne afsnit med tilhørende distriktspsykiatriske teams. Herudover 
er der et psykoterapeutisk afsnit (beliggende i Aalborg midtby), der dels består af en 
dagbehandlingsenhed for borderlinepatienter og dels en ambulant psykoterapeutisk enhed for 
patienter med svære personlighedsforstyrrelser, angstneuroser, spiseforstyrrelser m.v.  
Afdelingen varetager i samarbejde med afdeling Ø psykiatrisk skadestue/modtagelse, ECT for hele 
amtet, tilsyn på Aalborg Sygehus, samarbejder i øvrigt med de amtslige socialpsykiatriske 
institutioner. Der er et intensivt samarbejde med den kommunale distriktspsykiatri i Aalborg og i 
landområderne. 
Til varetagelse af den ovenfor nævnte opgaver er der ansat i alt 28 læger, hvoraf de 12 er i yngre 
lægestillinger.  
Afdelingen har ca. 850 indlæggelser om året udover indlæggelserne på skadestue/modtagelse. Der 
er knap 10.000 ambulant konsultationer pr. år og ca. 100 tilsyn pr. år. 
Afdelingen har udover uddannelse af yngre læger også uddannelse af lægestuderende. Afdelingen 
deltager aktivt i forskellige forskningsprojekter, der er bl.a. i forbindelse hermed uddannelse i brug 
af diagnostiske skalaer og rating scales.  
 
Uddannelsesaktiviteter på afdeling V 
Blandt overlægerne på afdeling V udpeges 1 uddannelsesansvarlig overlæge. Denne forestår internt 
i afdelingen, i samarbejde med de øvrige overlæger og yngre læger, planlægning og koordinering af 
uddannelsestilbud. Den uddannelsesansvarlig overlæge er afdelingens repræsentant ved møder med 
Dansk Psykiatrisk Selskabs videreuddannelsesudvalg. 
Indenfor de første to uger efter ansættelsen vil den uddannelsessøgende få en introduktionssamtale 
med klinisk ansvarlig overlæge med henblik på at belyse uddannelsesbehov og faglige 
interesseområder.  
Evaluerende samtale mellem den uddannelsesansvarlige overlæge og den uddannelsesansøgende 
foregår tre gange – introduktionssamtale – justeringssamtale – slutevalueringssamtale – samt ved 
behov. 
Den uddannelsesansvarlige overlæge tildeler nyansatte læger klinisk vejleder. Den kliniske vejleder 
vil være en kollega med større anciennitet end den nyansatte, fx i fase II en fase III læge, og for en 
fase II en afdelingslæge eller overlæge. Vejlederen vil som regel være tilknyttet samme 
behandlingsafsnit som den uddannelsessøgende, således at en udskiftning vil kunne ske ved skift til 
andet afsnit. Den kliniske vejleders opgave er løbende vejledning vedrørende forhold i det daglige, 
faglige og kliniske arbejde. 
 
Løbende klinisk supervision 
Det daglige kliniske arbejde i behandlingsafsnittene der superviseres af ældre kolleger betragtes 
som den væsentlige uddannelsesfaktor for den uddannelsessøgende. De til afsnittene knyttede 
overlæger er ansvarlig herfor. 
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Klinikker 
Ca. hver anden uge i semestrene afholdes klinikker af yngre læger med gennemgang af kasuistisk, 
klinisk materialer og evt. patientdemonstration. I klinikken deltager alle læger og psykologer samt 
en til to personalemedlemmer fra afsnittene. 
 
Samrating 
Ca. hver anden uge i semestrene afholdes samrating ved brug af diagnostiske skalaer og rating 
scales. Interview foretages af afdelingens speciallæger, men alle læger udfylder relevante skemaer 
og deltager i identifikation af psykopatologi og evt. kvantificering af denne.  
 
Litteraturkonference 
En gang månedligt afholdes litteraturkonference for afdelingens læger og psykologer. Konferencen 
forestås almindeligvis af afdelingens fase II-læge. 
Disse udvælger selv i samråd med den uddannelsesansvarlige overlæge relevant 
undervisningsmateriale til konferencen. 
 
Faglig diskussion 
En gang månedligt (i månedens første uge) afholdes faglig diskussion for afdelingens læger. Her 
kan praktiske problemer vedrørende overordnede arbejdsprocedurer eller planlægning drøftes. 
Såvel klinikker, samrating, litteraturkonferencer som faglige diskussioner afholdes i 
konferencestuen, afdeling V, tirsdage kl. 8.30 – 9.15. 
 
Supervision af psykoterapeutiske forløb 
På afdeling V er flere læger godkendt som supervisor. Den uddannelsesansvarlige overlæge 
orienterer den uddannelsessøgende om de aktuelle supervisionsmuligheder, og den 
uddannelsessøgende kan selv træffe aftale vedrørende individuelle supervisionsforløb. 
Gruppesupervision af psykoterapeutiske forløb tilbydes for en gruppe interesserede læger og 
psykologer ved afdeling V. 
 
Undervisning fælles med de øvrige afdelinger på Aalborg Psykiatriske Sygehus 
Den uddannelsesansvarlige overlæge på afdeling V samt to kursister samarbejder med den 
uddannelsesansvarlige overlæge på afdeling Ø samt to kursister herfra om tilrettelæggelse af 
teoretisk undervisning. Disse programmer henvender sig primært til læger og psykologer på alle 
hospitalets afdelinger, men andre faggrupper kan deltage. 
Undervisningen tilrettelægges således, at fortrinsvis ældre uddannelsessøgende læger forestår 
undervisningen, men i en vis udstrækning – afhængig af de økonomiske muligheder – vil udefra 
kommende underviser blive inviteret. 
Undervisningen foregår i konferencestuen, afdeling Ø fra kl. 13.45 – 15, en til to gange pr. måned i 
semestrene.  
 
Personaleintroduktion 
Alt nyansat personale vil ved ansættelsen modtage introduktionsmappe samt invitation til 
personaleintroduktion, som foregå den 2. mandag i februar, april, juni, august, oktober og 
december. Interne tværfaglige kurser tilbydes. Sygehusets læger har mulighed for at deltage i 
tværfaglige kurser, som løbende annonceres ved uddannelses- og udviklingsafdelingen. 
 
Ekstern undervisning 
Yngre læger kan søge om tilskud og orlov til deltagelse i undervisningstilbud, der ligger udenfor 
sygehusets regi. Ansøgning herom stiles til den ledende overlæge på afdeling V. 
 
 
Vagtforhold både for for- og bagvagt 
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For forvagten er der tale om toholdsdrift med rådighedstjeneste fra vagtværelse i 12-skiftet rul, og 
for bagvagten er der ligeledes toholdsdrift, men med tilstedeværelsesvagt til kl. 21.30 og herefter fra 
bolig i 16-skiftet rul. 
 
Introduktionsuddannelse 
Formålet med introduktionsuddannelse i psykiatri er at gøre den uddannelsessøgende fortrolig med 
arbejdet i psykiatri, specialets virkeområder, værdier og holdninger, således at der ved afslutningen 
af uddannelsen kan tages beslutning om, hvorvidt en speciallægeuddannelse i psykiatri er det rigtige 
valg. Introduktionsuddannelsen vil få fokusere på patientkategorier, sygdomstilstande og 
problemstillinger, der optræder med rimelig hyppighed i afdelingen, og der vil blive lagt vægt på 
diagnosticering, opstilling af behandlingsplan og inddragelse af samarbejdspartnere. Der tilstræbes 
ophold på både akut lukket modtageafsnit og akut åbent modtageafsnit, men med hovedvægten på 
sidstnævnte. Den nære tilknytning med sengeafsnit og distriktspsykiatri gør det i den forbindelse 
muligt at deltage i det distriktspsykiatriske arbejde. Gennem deltagelse i vagtarbejdet bliver det 
muligt at lære primær håndtering af patienter på skadestuen under supervision af bagvagten, men 
efterhånden med et større og større selvstændigt ansvar.  
Med hensyn til proces og evaluering henvises til ”I-bog i psykiatri – en håndbog for læger i 
introduktionsuddannelse i psykiatri”. 
 
Hoveduddannelse for læger i psykiatri 
Fase I 
Den psykiatriske hoveduddannelse i psykiatri tager sit afsæt i erhvervet kompetencer under 
introduktionsuddannelsen. Det tilstræbes herunder, at den uddannelsessøgende opnår rutine i 
behandlingen af de almindelige psykiatriske lidelser, og et vist specialkendskab til de tilgrænsende 
ekspertområder. Uddannelsen vil foregå på akut intensivt afsnit og åbne afsnit, der har den fordel, at 
der er nær tilknytning mellem disse afsnit og de distriktspsykiatriske teams. Der vil derfor være 
mulighed for at deltage i det ambulante distriktspsykiatriske arbejde med patienterne. Gennem 
vagtarbejdet (i starten forvagt, men senere bagvagt) opnås i høj grad rutine i at vurdere akutte 
patienter, foretage visitation og henvisning til evt. andre instanser.  I den sidste del af fase I deltager 
den uddannelsessøgende i liaisonpsykiatri ved tilsyn på Aalborg Sygehus under supervision. 
Afdelingen behandler gerontopsykiatriske patienter (65 +), men gennem fokuseret ophold 
sammenlagt af op til en måneds varighed vil der være mulighed for at deltage i gerontopsykiatrisk 
afdelings udredningsarbejde vedrørende senildemente patienter. På lignende vis arrangeres 
fokuseret ophold af op til en måned varighed på retspsykiatrisk afdeling, hvor det vil være muligt at 
følge enkelte patienter og udfærdige mentalobservationserklæringer. 
Der henvises i øvrigt til målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri, første udkast marts 
03, med hensyn til proces og evaluering. 
 
Fase II 
Den uddannelsessøgende arbejder videre med at beherske og mestre de almene psykiatriske opgaver 
og behandling af mere specielle lidelser indenfor psykiatrien. Der fokuseres specielt på ledelse og 
administration gennem deltagelse i vagtplanlægning, instruktionsbogsudvalg og andre udvalg i 
organisationen. Desuden arbejdes der med formidling af psykiatrifagligt stof til kolleger og det 
omgivende samfund, herunder udfærdigelse af erklæringer til forskellige offentlige myndigheder. 
Hvis der ikke allerede under fase I er udarbejdet projektbeskrivelse i forbindelse med forskning 
gennemføres dette, og der tilbydes deltagelse i afdelingens forskningsprojekter. Hvis der ikke er 
opnået rutine i anvendelse af ECT, opnås det under denne fase. Afhængig af tidligere erfaringer vil 
der i denne fase blive lagt vægt på selvstændigt arbejde i distriktspsykiatrien under den nødvendige 
supervision.  
Der henvises i øvrigt til målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i psykiatri, første udkast marts 
03, med hensyn til proces og evaluering. 
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Uddannelse for psykiatriske læger ved den neurologiske sideuddannelse 
Den neurologiske sideuddannelse skal fokusere på at opnå viden om de almindelige neurologiske 
lidelser, deres diagnostik og behandling. Der skal fokuseres på udredning af såvel akutte som 
kroniske organiske psykosyndromer, deres klinik og indikationen for forskellige neurologiske 
specialundersøgelser, fx skanning, EEG m.v. Uddannelsen skal således føre til, at der kan foretages 
en relevant henvisning af patienterne til videre neurologisk udredning.  
Der henvises i øvrigt til uddannelsesprogram for psykiatriske læger i neurologisk sideuddannelse, 
Ulla Bartels, august 2003. 
 
 
Ib Scheel Thomsen, ledende overlæge 
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