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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 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd. læge 

B. Forsøget

Bl. Formål 

82. Beskrivelse

Klinik 2, Regionpsykiatrien i Randers 

Etablering af Rusmiddelambulatorium i Regionspsykiatrien Randers 

1. Etablering af et behandlingstilbud til patienter med
dobbeltdiagnoser i Regionspsykiatrien Randers.

2. Udvikling af afdelingslægen som faglig ekspert.
3. Udvikling af afdelingslægens ledelsesmæssige og 

organisatoriske kompetencer.
Mange psykiske lidelser kompliceres af misbrug af alkohol og/eller 
stoffer. Der kan være mange forklaringer på, at patienter med 
psykiske lidelser får misbrugsproblemer, men overordnet gælder 
det, at misbruget ofte fører til forværring af den psykiske, 
somatiske og sociale situation og i mange tilfælde vanskeliggør 
behandlingen af den psykiske lidelse. På samme vis vanskeliggør 
den psykiske lidelse ofte behandlingen af misbrugsproblemet, 
hvilket ofte føre til, at patienten "Falder mellem to stole". 

Sygdomsbyrden for både psykiske lidelser og misbrug er stor i 
Danmark, og begge problematikker fører til tabte leveår, nedsat 
funktionsevne og livskvalitet for den enkelte patient, store 
konsekvenser for de pårørende samt høje omkostninger for 
samfundet. 

Ofte oplever både patienter med dobbeltdiagnoser og de 
professionelle patientens behandlingstilbud som 
usammenhængende og utilstrækkelige. Patienter med 
dobbeltdiagnoser er en særligt udsat gruppe, som i særligt høj 
grad har behov for en sammenhængende, helhedsorienteret og 
tværfaglig indsats. Det er nødvendigt, at behandlingstilbuddet er 
differentieret og specialiseret, men samtidig er der behov for et 
stort fokus på det tværsektorielle samarbejde. 



B3. Indhold 
aftalt?) 

(hvad er 
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Formålet med at etablere et specialiseret behandlingstilbud til 
gruppen af patienter med dobbeltdiagnoser er både at give den 
enkelte patient en bedre behandling, men også at skabe større 
lighed i sundhed og give den enkelte patient flere leveår med 
bedre livskvalitet, samt at mindske den sociale ulighed f.eks. i 
forhold til uddannelse, tilknytning til arbejdsmarkedet, økonomi 
og bolig. 

I aktuelle projekt skal der etableres et nyt behandlingstilbud til 
patienter med dobbeltdiagnoser i Regionspsykiatrien Randers. 
Opgaverne i projektet vil derfor til start være organisering og 
etablering af behandlingstilbuddet og herefter behandling af 
patienter i ambulatoriet. Desuden vil der løbende være behov for 
evaluering og justering af behandlingstilbuddet. 

Aktuelt stiles der imod, at ambulatoriet kan tilbyde patienter med 
dobbeltdiagnoser ambulant behandling fra primo september 2022. 

Afdelingslægen skal deltage i relevant efteruddannelse 
Afdelingslægen skal på fokuseret ophold på andet hospital 
med lignende ambulant tilbud 
Der ændres ikke i arbejdstiden, men der må forventes 
fleksibilitet af afdelingslægen. 

B3. Deltagerkreds (hvem Projektet omfatter afdelingslæge                                    indgår?) 

B4 I hvilken periode kører 1. april 2022 til 31. december 2023 
forsøget? 

B5. Organisering 

B6. Økonomi Tillæg på 50.000 kr. årligt, justeret efter ansættelsesbrøken +

(Tillægsstørrelse 20.000 :... resultatløn 50%. 
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd. læge 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1. april 2022

I 



C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

_) 
□

D. Aftalen er godkendt

Dato 
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31. december 2023

._-

For Region Midtjylland 




