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Beskrivelse af Psykiatrisk Afdeling Herning 
samt afdelingens tilbud til uddannelsessøgende reservelæger 

Psykiatrisk Afdeling Herning fungerer som en sygehusafdeling med 
behandlingsansvaret for mennesker med psykiatriske sygdomme bosat i de 9 
sydlige kommuner i Ringkjøbing Amt, svarende til et befolkningsunderlag på 
ca. 150.000 indbyggere. 

Psykiatrisk Afdeling Herning består af 5 døgnafsnit for almen- og 
gerontopsykiatriske patienter med i alt 54 enestuer. Afdelingen yder ambulant 
behandling i henholdsvis dagafsnit, almenpsykiatriske og gerontopsykiatriske 
distriktsteams. 
 
Afdelingen er dels specialeopdelt, dels distriktsopdelt svarende til de 
lokalpsykiatriske områder for at opnå kontinuitet i indlæggelsesforløbet, øge 
kendskabet til og samarbejdet med patienter, pårørende og relevante 
samarbejdspartnere.  
De enkelte områder af afdelingen udfylder hver sin opgave, men skal opleves 
af patienter, pårørende, samarbejdspartnere og medarbejdere som et hele 
baseret på en fælles ideologi. 
 
Afdelingen er placeret i bygningsmæssig sammenhæng med Herning 
Sygehus, med hvilket der samarbejdes med bl.a. gensidig tilsynsforpligtelse, 
vidensudveksling m.m., ligesom vi på vanlig måde rekvirerer undersøgelser 
fra somatikken. 
 
Afdelingen er normeret med 9 overlæger, heraf 1 ledende overlæger, 2 
afdelingslæger, 3 1. reservelæger og 7 reservelæger. 
1 overlæge er ansat uden kliniske opgaver og varetager uddannelses- og 
supervisionsopgaver. Endvidere er der en uddannelsesansvarlig overlæge. 
 
Afdelingen har igennem mange år varetaget uddannelsesforpligtelse for 
reservelæger i I-stilllinger og 1. reservelægestillinger (post kursus) til 
speciallægeuddannelse i psykiatri samt reservelæger til 
speciallægeuddannelse i almen medicin. 
Den uddannelsessøgende reservelæge er under ansættelsen knyttet til et 
afsnit med døgn og ambulant behandling. 
 
Den uddannelsessøgende reservelæge tildeles en fast vejleder gennem hele 
forløbet, der varetager klinisk vejledning, supervision og teorigennemgang.  
Afdelingen har godkendte vejledere i psykoterapi. 
Den psykoterapeutiske grunduddannelse foregår i samarbejde med 
Psykiatrisk Afdeling Holstebro og gennemføres med et årligt godkendt 30 
timers teorikursus. 
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Afdelingen har formaliseret fast ugentlig lægeundervisning i både kliniske og 
teoretiske emner i semesterforløb, ligesom der er oprettet en Balintgruppe.  
 
Den uddannelsessøgende reservelæge kan deltage i afdelingens tværfaglige 
uddannelsesprogram, som består af tematiserede tilbud med eksterne, 
kompetente undervisere. 
 
Den uddannelsessøgende reservelæge opfordres ligeledes til at deltage i 
relevante eksterne kurser og uddannelsesforløb. 
Den uddannelsessøgende reservelæge indgår således i et lægefagligt 
uddannelses og klinisk miljø. 
 
Den uddannelsessøgende reservelæge arbejder i dagligdagen meget 
selvstændigt, men under kyndig vejledning og trænes i diagnosticering samt 
undersøgelses- og behandlingsmetoder i det enkelte patientforløb. Endvidere 
optrænes kompetence i tværfagligt samarbejde, administrative opgaver og 
samarbejde med pårørende og eksterne samarbejdspartnere. 
 
Afdelingens patientklientel er meget bredt omfattende alle aldersgrupper af 
voksne incl. gerontopsykiatrisk sengeafsnit, hvor afdelingen definerer 
gerontopsykiatri efter alderskriterium.  
Der er i patientklientellet et bredt diagnosespektrum, dog med hovedvægten 
indenfor svære psykoser og affektive lidelser. 
 
Den uddannelsessøgende reservelæge i I-stilling og i uddannelse til almen 
medicin indgår i 7-skiftet bunden vagt fra vagtværelse. Der er i afdelingen i 
bagvagts- og et beredskabsvagtlag. Den uddannelsessøgende 1. 
reservelæge indgår i bagvagtslaget.  
 
Der er vagtforpligtelse for et ungdomspsykiatrisk sengeafsnit med 6 senge, 
hvorved der opnås en glimrende mulighed for at få faglig viden og erfaring om 
denne aldersgruppes specielle problemstillinger. 
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