
Psykiatrisk Hospital i Århus, Afdeling Syd 

Introduktion til I-programmet 
 
Afdelingen dækker et befolkningsgrundlag på 188.000 og er organiseret i tre enheder. 
  
Optageområdet Odder, Skanderborg, Hørning og Samsø dækkes af to lokalpsykiatriske centre 
i henholdsvis Skanderborg og Odder og sengeafdeling S1 med 16 pladser, hvorfra desuden 
varetages behandlingsansvaret for patienter bosat i den socialpsykiatriske institution 
Kjærsholm. 
 
Optageområdet Århus Vest dækkes af et lokalpsykiatrisk center, Lokalpsykiatri Vest, hvor 
specialfunktionen Team for Tværkulturel Psykiatri ligeledes er placeret, og sengeafdelingerne 
S4 og S5 med hver 16 pladser. S4 varetager desuden behandlingsansvaret for patienter bosat i 
socialpsykiatrisk institution Tuestenshuse, S5  for patienter bosat i socialpsykiatrisk 
institution Korsagergården. 
 
Optageområdet Århus Syd dækkes af Lokalpsykiatri Syd og sengeafdelingerne S2 og S3 med 
hver 16 sengepladser. S2 varetager desuden behandlingsansvaret for socialpsykiatrisk 
institution Kragelund og S3 for socialpsykiatrisk institution Haslekollegiet. 
 
I Afdeling Syd er i øjeblikket ansat i alt 13 overlæger, 3 afdelingslæger, 2 R1 læger, 5 U-
læger, 2 I-læger, 1 AP-læge og 1 
med sideuddannelse i neurologi. Der forventes vagtomlægning, men aktuelt er vagten dækket 
af en 21 skiftet forvagt, 26 skiftet bagvagt, 2-holds drift med fælles vagt med Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Hospital. Der er derudover en overlægeberedsskabsvagt. 
 
Afdelingen varetager i dag uddannelse på alle niveauer, både I-stilling og fase I og II i 
hoveduddannelsen. Forud for ansættelse i uddannelsesstilling fremsendes 
introduktionsprogram, uddannelsesprogram og vagtvejledning og ved ansættelsen udleveres 
supplerende introduktionsmateriale. Som et led i introduktionen gennemføres kursus i 
aggressionsforebyggelse.  
Den tildelte uddannelsesvejleder tilstræbes bevaret under hele uddannelseselementet. Den 
kliniske vejledning med dokumentation for opnåede kompetencer gives af den lægegruppe 
den uddannelsessøgende er tilknyttet i de respektive afdelinger eller distriktspsykiatriske 
centre. For I-lægen vil det sige i den lægegruppe, der er tilknyttet en sengeafdeling. I vagten 
gives klinisk vejledning af det øvrige vagtteam.   
 
Den psykoterapeutiske uddannelse er organiseret således at der er mulighed for tilmelding til 
et teoretisk kursus i psykoterapi, der tilstræbes påbegyndt en gang årligt. Der er i afdelingen 
flere psykoterapivejledere. Superviseret vejledningsforløb aftales med den psykoterapeutiske 
overlæge.  
 
Lise Bernsted, overlæge 
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