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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling 

A2. Forsøgets titel 

AUH, Psykiatrien, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Team 1 
for Ungdomspsykiatri (TUPl 
Integration af OPUS i alment psykiatrisk ambulatorium for unge. 

A3. Ansvarlige leder for 
 forsøget 

�- Ansvarlig afd. læge

B. Forsøget

B2. Beskrivelse 

____________ _.. 

Organisering af en eksisterende diagnosespecifik ambulant enhed 
(OPUS) ind i et større almen psykiatrisk ambulatorie med henblik 
på optimering af arbejdsgange, patientsikkerhed, vidensdeling på 
tværs af ambulatoriet samt sikring af faglighed. 
OPUS (2 årigt behandlingstilbud til unge med ny diagnosticeret 
skizofreni) har indtil december 2020 hørt til under Unge 
sengeafsnittet, hvorefter det er blevet en del af et eksisterende 
alment ambulatorie. 
Hovedmålet har været og er fortsat at få optimeret arbejdsgangene 
med en fast struktur med fokus på patientsikkerhed og en faglighed 
på tværs af ambulatoriet. 
Ansøger har organisatorisk mål, hvoraf flere er opnået: 
- Fastlagte konferencetider og konferencestruktur
- Konferencetider til almen ambulatorie til diagnostiske drøftelser
samt farmakologisk sparring.
- Anvendelse af patientlister i EPJ
- Arbejdsgange ift. bestilling af vederlagsfri medicin i EPJ (inkl.
instruks til hele ambulatoriet)
- Fleksible faggrænser - at sikre bred psykopatologisk viden samt
vidensdeling på tværs af ambulatoriet
- Opkvalificering af farmakologisk viden ved deltagelse i Psykiatrisk
Lægemiddelkomite' og Medicinerrådet
- Anvendelse af BI portalen som arbejdsredskab og hermed sikring
af Skizofrenidatabasen
- Samarbejde med Sundheds-it ift. EPJ og Skizofrenidatabasen -
overensstemmelse mellem EPJ 09, indikatorer i Skizofrenidatabas�D__
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B3. Indhold (hvad er - At projektet indg§r som en integreret del af fast arbejdstid
aftalt?) - Der er ikke aftalt et tillæg.

- Vi fraviger ikke fra overenskomstens arbejdstidsregler.
B3. Deltagerkreds (hvem 
indg�r?) 

B4 I hvilken periode kører December 2020 og frem 
forsøget? 

B5. Organisering Projektet er organiseret i Team for Ungdomspsykiatri, Børne- og 
ung domspsykiatrisk afdeling. 

B6. Økonomi Der ansøges om højt funktionstillæg 
(Tillægsstørrelse 20.000 -

35.000 eller 50.000 kr.) 

tildeles den ansvarlige afd. 
læge 
Uddybende bemærkninger: 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart December 2020

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.23 

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023
--

D. Aftalen er indgået mellem

Dato J1/1-c1� 
Leder 

D. Aftalen er godkendt

Dato 








