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Introduktion til Psykiatrisk afdeling i Silkeborg 
 

Befolkningsgrundlag: Ca. 100.000 
 
Afdelinger: 2 stk. med hvert sit optageområde = 2 teams 
 
Antal sengepladser: 2 x 12 + 2 x 1 i døgnåbnet 
 
Samarbejde med Lokalpsykiatrien – 1 alment + to fælles team - beliggende i den gamle 
Papirfabrik , 7 minutters gang fra Psykiatrisk afdeling. 
 
Tilsyn:   På somatiske afdelinger – Centralsygehuset, forefindes på samme 

matrikel. 
Konsulentfunktion: Psykiatriske institutioner – hele regionen. 
 
Antal normerede stillinger: 
 Overlæger:  6 
 Afdelingslæger: 1 
 1. reservelæger: 3 – heraf 2 postkursister 
 Reservelæger  5 – heraf 3 I-læger og 2 AP-læger 
 
Funktioner generelt: 
 Dagarbejdstid 8.30-15.00 
 Sengeafdelingerne – med akutfunktion. 
 Planlagte tilsyn ved teamets R1 eller i dennes fravær reservelægen fra samme team. 

Mulighed for arbejde i Lokalpsykiatrien, alle yngre læger har mulighed for forsamtaler 
og korte forløb i Lokalpsykiatrien. 
Ambulant opfølgning af patienter udskrevet fra afdelingerne - som ikke kan få et 
tilbud i Lokalpsykiatrien 

 
Fokuserede ophold: 
 Forventes aftalt med diverse specialafdelinger: Retspsykiatri, Gerontopsykiatri osv. 
 
Vagtfunktionen: 
 Tilstedeværelsesvagt 8.30 – 9.00 (det følgende døgn) i ét vagtlag ( overlæge bagvagt) 
 Fordeling af vagterne: 
 Reservelæger: 9 vagter/8 uger  
 1. reservelæger: 6 vagter/8 uger 
 Afdelingslægen: 2 vagter/8 uger 
  

 
Vagtarbejde: 
 Modtage akutte patienter 
 Akutte psykiatriske tilsyn på somatiske afdelinger 
 Dag- og Aftenstuegang på hhv. 1 og 2 afdelinger 
 Telefoniske forespørgsler 
 Åben skadestuefunktion dagligt fra kl. 12-15. 
 ECT behandlinger 3 x ugentlig om morgenen efter vagt. 
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Psykoterapi: 

Mulighed for psykoterapeutisk forløb for alle yngre læger. Supervision i gruppe x 1 
ugentlig for alle YL (ved psykoterapeutisk overlæge). Onsdage 15-16. 

 
Undervisning: 

Ugentlige klinikker + teoretisk undervisning ved ”lokal” eller inviteret oplægsholder. 
Onsdage 13-15. 

 
 ”Udflugter” – f.eks. Den centrale Enhed eller Bo-institution i området. 

2 årlige ½’ve ”Lægedage”. Diskussion af diverse lægelige forhold/arbejdsmiljø mm 
(ikke psykiatri-fagligt!). Evaluering af det sidste halve års undervisning og forslag til 
planlægning af næste semesters undervisning. 

 
 
Målbeskrivelsens kompetencer 
 
Med udgangspunkt i og inspiration fra Målbeskrivelsens gennemgang og forslag til delmål, 
læringsmetode og evalueringsstrategi (s. 21 – 33) 
Alle opgaver naturligvis med vejlederens støtte, afhængig af behovet for dette – den yngre 
læges erfaring og kompetence inden for de enkelte felter. Allerede ved introduktionsstillingen 
må det forsøges klarlagt, hvilke punkter der specielt er brug for at arbejde videre med – og 
dette må løbende evalueres. 
Vejlederen ses som dén, der skal støtte den uddannelsessøgende gennem hele forløbet og må 
sammen med den yngre læge planlægge, hvordan kompetancerne opnås. 
Umiddelbart synes der ikke at være områder inden for kompetancerne, som Psykiatrisk 
Afdeling i Silkeborg ikke kan klare. 
 
 Medicinsk ekspert: 
 Mulighed for at supplere den teoretiske viden fra u-kurserne, dels ved kolleger og dels 

ved selvstudium. Den ugentlige undervisning behandler ofte et teoretisk problem eller 
emne – med klinisk relevans. Konferencerne kan ligeledes bruges til teoretiske 
overvejelser. 

 Mulighed for bed-side undervisning i afdelingen – med lidt planlægning! Således at, 
såvel diagnostiske som terapeutiske færdigheder opøves. 

 
Kommunikator: 
 Vise respekt og forståelse. Kontakt til personale på egen og andre afdelinger. Kontakt 

til patient, pårørende, samarbejdspartnere (de direkte i Lokalpsykiatrien, institutioner, 
praktiserende læger, somatiske læger etc), tilsyn – og videregivelse af information i 
denne forbindelse. Teammøder. Der er gode muligheder i den kliniske dagligdag. 

 
 Samarbejder: 
 Ledelse af afdeling ved ældre kollegas fravær – samarbejde med personale. Rigelig 

lejlighed til dette. Teamarbejde –  f.eks. kontakt til Lokalpsykiatrien. Konferencer. 
 
 Ledelse/administration: 
 Ledelse i vagterne – visitation af patienter, prioritering af arbejdsopgaver (også i det 

daglige). Struktureret stuegang. Sikre behandlingsplaner er noteret – og opfølgning. 
Lede tværfaglige møder. 
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 Udvalgsarbejde LMU/HMU, tillidsrepræsentant-arbejde. Skemaplanlægning (ATP’er) 
og uddannelseskoordinator for yngre læger er også muligheder, der gives  i Silkeborg. 

 
 Sundhedsfremmer: 
 Formidle viden til patienter, pårørende, samarbejdspartnere. Psykoedukationskurser 

(patienter og pårørende). 
 Udover i den kliniske dagligdag kunne emnet prioriteres, således YL f.eks. får 

lejlighed til at formidle. 
 
 Akademiker: 
 Selvdisciplin, som en del af det – den enkelte må opfordres til at ajourføre sig med 

nyeste viden. Fælles artikel-studier? Forskning – der er enkelte projekter i gang. 
Undervisning (kolleger + andre faggrupper) – både organiseret og i den kliniske 
hverdag.  Kunne prioriteres yderligere i Silkeborg. 

 Der er lagt op til, at de yngre læger i højere grad skal stå for den teoretiske 
undervisning. 

 
 Professionel: 
 Afdelingens etiske holdning må kendes og respekteres, men samtidig diskuteres. 

Kende egen begrænsning. Der kan arbejdes yderligere i afdelingerne med at udbrede 
kendskabet til kulturen. 

 
Neurologisk ansættelse: 
foregår i Århus eller Viborg.  
 
Uddannelsesansvarlig overlæge Preben Friis 
Uddannelseskoordinerende yngre læge Ea Bøhm Jepsen 
Psykiatrisk Afdeling, Silkeborg d. 31.12.03 
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