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Introduktion til det psykiatriske behandlingstilbud i 
Randersregionen 

I-stilling 
Randersregionen er en del af Psykiatrien i Århus Amt og dækker de 8 nordlige kommuner i 
amtet med i alt ca. 125.000 indbyggere. 
Lokalpsykiatrien, den hospitalsbaserede psykiatri og socialpsykiatrien har fælles regionsledelse 
og er ansvarlig for den psykiatriske behandling i regionen. 
 
Sengeafdelingen med 42 sengepladser fordelt med 14 senge på hvert af de 3 åbne distriktsafsnit 
med mulighed for skærmning ligger ved Randers Centralsygehus. 
 
Lokalpsykiatrisk Center ligger i nærhed af bymidten og knap 3 km fra sengeafdelingen. De 3 
distriktspsykiatriske team, Randers Kommunes psykiatrisektion med socialrådgivere, bostøtter 
mm. har kontor i centret. Psykoterapeutisk team har ligeledes til huse i centret. 
 
Sengeafsnittene er distriktsopdelt og hver for sig knyttet sammen med ét distriktsteam i 
lokalpsykiatrien. Således er afsnit E2 tilknyttet det team, der dækker omegnskommunerne med 
ca. 62.000 indbyggere, afsnit E1 og E3 er tilknyttet hvert ét distriktsteam og dækker hver ca. 
halvdelen af Randers Kommune med i alt ca. 63.000 indbyggere. 
 
Lokalpsykiatrien har en udrykningsfunktion i aftentimerne, hvor vagthavende 
distriktssygeplejerske efter henvisning kan tage sig af akutte psykiatriske problemstillinger via 
telefonisk rådgivning, evt. hjemmebesøg med bostøtte, indlæggelse eller andet. 
Der arbejdes i tværfaglige team og med vægt på samarbejdet med praktiserende læger, 
kommunale områdecentre, socialpsykiatien, bosteder for psykiatriske patienter mm. 
Kontinuitet i behandling et overordnet princip.  
 
Lokalpsykiatrien modtager ca. 400 henvisninger og sengeafnittene har ca. 500 indlæggelser pr 
år.  
Afdelingen har tilsynsforpligtigelse på Randers Centralsygehus og konsulentfunktion overfor 
misbrugsbehandlingssystemet. Der foretages ca 250 tilsyn på somatisk afdeling årligt. 
 
Der er normeret 11 speciallægestillinger, fordelt på 8 overlæge- og 3 afdelingslægestillinger og 
7 uddannelsesstillinger.  
Yngre læger går i forvagt med tjeneste på arbejdsstedet og overlæger går i bagvagt med 
tjeneste udenfor tjenestestedet. 
 
Læger i I-stilling i psykiatri tilknyttes primært et sengeafsnit  og distriktsteam i 
lokalpsykiatrien og deltager i tilsynsvirksomhed. 
Der tilbydes bl.a. supervision i gruppe, individuel supervision, supervision i Balintgruppe, 
vejledning i det kliniske arbejde mm. 
Ved ansættelse udleveres arbejdstidsplan, ugeplan for konferencer, supervision, navn på 
vejleder mm. 
 
Iøvrigt henvises til beskrivelse af Psykiatrien i Århus Amt på Århus Amts hjemmeside.  
 
Hilmar Christensen, overlæge, 29. december 2003 


