Den Lægelige Videreuddannelse
Region Syd

Indstilling fra Det Regionale Uddannelsesudvalg
i specialet Psykiatri
Indledning:
Psykiatri er det lægefaglige speciale, som beskæftiger sig med årsagssammenhænge,
udvikling, forståelse, behandling og forebyggelse af psykisk sygdom og adfærdsmæssige
forstyrrelser hos voksne.
Psykiatrien er ikke organiseret i egentlige subspecialer, men det faglige selskab har beskrevet fagområder. I Region Syd har Psykiatrisk afdeling i Odense lands- og
landsdelsfunktion.
De psykiatriske afdelinger har alle tilknyttet ambulant funktion, og derudover er der privatpraktiserende speciallæger i Psykiatri. I Region Syd er der 30 privatpraktiserende speciallæger, fordelt på 19 speciallægepraksis.
Dimensionering:
Der er i regionen p.t. 22 I-stillinger. Fordelingen på regionens uddannelsesgivende afdelinger er:
OUH (3), Svendborg (2), Middelfart (3), Horsens (2) Kolding (2), Vejle (2), Esbjerg (4, har
overtaget 2 stillinger fra Hviding), Augustenborg (2) og Haderslev (2).
Der er 11 hoveduddannelsesforløb til besættelse årligt. Der er opslag af hhv. 5 og 6 stillinger hvert ½ år.
Uddannelsesforløb:
Uddannelsen til speciallæge i Psykiatri varer 5 år: 1 år i Introduktionsstilling og 4 år i Hoveduddannelsesstilling.
I Region Syd er Hoveduddannelsen bygget op over 4 faser:
Neurologi
6. mdr. ansættelse
på neurologisk afdeling

1. fase Psykiatri
12. måneders ansættelse på ”basis”
afdeling

2. fase Psykiatri
12. måneders ansættelse på Universitets afdeling

3. Fase Psykiatri
18. måneders ansættelse på ”basis”
afdeling

Alle psykiatriske afdelinger i regionen deltager i uddannelsen af speciallæger.
Alle afdelinger inkl. OUH er basisafdelinger og OUH er universitetsafdeling.
Dette giver en variation i forløbene, således at der på Fyn er stillinger, hvor man er ansat
hhv. 24 og 30 måneder på OUH og de resterende måneder på psykiatrisk afdeling i hhv.
Middelfart og Svendborg.
De øvrige stillinger i regionen har 12 måneder på OUH og 30 måneder på basisafdelingen.
Det er udvalgets vurdering, at denne opdeling og fordeling af stillingerne er hensigtsmæssig. Den giver mulighed for, at ansøgerne kan vælge længere tid på universitetsafdelin1
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gen, såfremt man er interesseret i forskning.
Fokuserede kliniske ophold:
Der er ikke planlagt fokuserede ophold, men der er i det tidligere Fyns Amt indgået aftaler
med Retspsykiatrien omkring den krævede uddannelse indenfor Retspsykiatri.
Når Retspsykiatrien samles i Middelfart, vil det være nødvendigt, at denne aftale bliver
gældende for hele regionen.
Forskningstræning:
Der er indgået aftale med psykiatrisk afdeling i Odense vedr. forskningstræning. Der er
etableret et 3 dages specialespecifikt nationalt kursus, som de uddannelsessøgende deltager i. Den resterende undervisning og vejledning forestås af psykiatrisk afdeling i Odense – se vedlagte beskrivelse.
Den teoretiske uddannelse:
Introduktionskursus (eller tilsvarende teori. Dette er et krav for tildeling af H-stilling)13- 15
dage som gennemføres under ansættelse i I-stilling. Omfatter basal teori indenfor specialet.
Teoretiske kurser i H-uddannelsen: 13 delkurser, i alt 32 dage. Titlerne på kurserne er:
Psykopatologi, Psykiatriens organisatoriske og sociale aspekter, Neuropsykiatri, Biologiske behandlingsmetoder, Teoretisk grundlag for Psykoterapi, Ældrepsykiatri, Børne- og
ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i voksenalderen, Oligofreni, Misbrug, Erklæringsudstedelse og Retspsykiatri.
Psykoterapeutisk uddannelse: Der skal gennemføres grunduddannelse i Psykoterapi og i
denne indgår 60 timers teoretisk undervisning.
Uddannelsesgivende afdelinger:
• Psykiatricenter Øst OUH, Psykiatrisk afdeling P.
• Psykiatricenter Øst Svendborg, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Midt Middelfart, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Midt Augustenborg, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Midt Haderslev, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Midt Kolding, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Vest Vejle, Psykiatrisk afdeling.
• Psykiatricenter Vest Esbjerg, Psykiatrisk afdeling.
• Sygehus Sønderjylland Sønderborg, Neurologisk afdeling.
• Sydvestjysk Sygehus Esbjerg, Neurologisk afdeling
• Vejle Sygehus, Neurologisk afdeling
• Odense Universitets Hospital, Neurologisk afdeling
Forslag til fremtidige uddannelsesforløb:
På sigt samles Psykiatrien på færre matrikler og udvalgets indstilling er, at uddannelsesstillingerne ”følger med”, således at eksempelvis uddannelsesstillingerne i Kolding følger
med til Vejle, når Psykiatrien samles der.
I forbindelse med at psykiatrisk afdeling i Horsens overgår til Region Nord, vil der ifølge
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dimensioneringen blive 1 uddannelsesstilling og 2 I-stillinger mindre i Region Syd. Det er
udvalgets indstilling, at der oprettes endnu en uddannelsesstilling og 2 I-stillinger i Region
Syd, således at der fortsat er 11 uddannelsesstillinger og 22 I-stillinger til besættelse pr.
år. Dette begrundes med, at der de sidste år på flere af uddannelsesstederne har været
læger, som har ventet på at få en hoveduddannelsesstilling. Der har altså været flere ansøgere end udbudte stillinger, og ved de sidste 2 ansættelsesrunder er alle uddannelsesstillinger blevet besat (hvis man ser bort fra stillingen i Horsens). Desuden er der i regionen mange speciallæger, som nærmer sig pensionsalderen, hvilket øger behovet for at
uddanne så mange som muligt hurtigst muligt.
Da udvalget finder den nuværende opbygning af uddannelsen optimal, mener man, at
den ekstra stilling skal opbygges på samme måde, altså med ½ års Neurologi, 1 år på
basis afdeling, 1 år på universitetsafdeling og slutteligt 1½ år på basisafdeling.
For at gøre rekrutteringen optimal ønsker udvalget, at stillingen roterer mellem afdelingerne. Det samme gælder de 2 ekstra I-stillinger.
Forslagets implementering og normeringskonsekvenser:
Pga. tidligere vakancer har alle afdelinger ledige stillinger, som kan benyttes til den ekstra
uddannelsesstilling. Hvordan situationen vil se ud, når alle uddannelsesstillinger gennem
en længere periode har været besat, er ikke umiddelbart gennemskueligt. Det år, der skal
bruges på universitetsafdelingen, vil være vakant som følge af, at stillingen overflyttes til
Region Nord.
Vedr. Neurologien vil det være nødvendigt med en dialog med de involverede neurologiske afdelinger.
Sammenfatning:
Udvalget finder den nuværende opbygning af uddannelsesforløbene optimal, dels fordi
der er en variation i stillingernes sammensætning, dels fordi opbygningen tilgodeser såvel
de perifere afdelinger som universitetsafdelingen. Samtidig giver denne variation de uddannelsessøgende mulighed for at prioritere en længere ansættelse på universitetsafdelingen eller de perifere sygehuse.
Der vil med den kommende samling af Retspsykiatrien på én matrikel være behov for, at
de aftaler, der en indgået i det tidligere Fyn Amt mellem Retspsykiatrien og de psykiatriske afdelinger, bredes ud til alle afdelinger i regionen.
Pga. af en øget søgning til specialet de sidste år anbefales det, at der forbliver 11 Hoveduddannelsesforløb og 22 I-stillinger i regionen på trods af, at Horsens forløbet overgår til
Region Nord.
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