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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 

B2. Beskrivelse 

Seng 5, Team 1, Viborg, Skolebørnspsykiatri, BUA 

Etablering af børnepsykiatrisk gruppeanalytisk behandlingstilbud 
under overordnet projekttitel: Faqlig specialist 

Igangsætte proces ift. sikre rammer og etablering af 
gruppeanalytisk tilbud til børn med emotionelle og relationelle 
udfordringer. 
I skolebørnspsykiatrien er der i stigende grad en patientgruppe 
med behandlingsbehov ift. symptomer med relationelle 
forstyrrelser, emotionelle regulations forstyrrelser, selvskade og 
selvmordstanker. Disse symptomer er af en tyngde, der indikerer 
et nyt behandlingsbehov i børnepsykiatrien 1ft. at forebygge en 
fremadrettet mere voldsom udvikling af symptomer og adfærd, der 
medfører genindlæggelser og brug af tvang. 
Med dette formål er jeg opstartet gruppeanalytisk uddannelse og 
fra januar 2022 opstartet et gruppeterapeutisk behandlingstilbud 
målrettet denne gruppe i skolebørnspsykiatrien. 
Projektet vil have som formål, sideløbende med ovennævnte 
igangsættelse af gruppeanalytisk tilbud til børn, at igangsætte 
proces med afsøgning af, hvordan udbredelse af viden om tilbud, 
henvisning, visitatlonsproces og supervision etableres og 
implementeres. Dette for at sikre relevant brug og implementering 
af gruppebehandlingstilbuddet fremadrettet og udover projektets 
tidsramme. 
I projektperioden forventes ovenstående at kunne gennemføres 
såvel som 3 gruppeforløb med efterfølgende evaluering med 
ledelsen. 
Det er et ønske, at projektet kan være afsæt for en bredere vision 
ind i en fremtidig proces på tværs af BUA's afsnit, med at skabe 
organistorlske strukturer, der understøtter et vidensdelende, 
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samstemt, superviseret og sammenhængende tilbud af 
gruppeterapeutisk behandlingstilbud af analytisk/dynamisk/MBT 
tilsnit på tværs af alder og diagnoser. 

B3. Indhold (hvad er - Beskrivelse og formidling af behandlingstilbud og rammer
aftalt?) ift. henvisning og visitation ud i skolebørnspsykiatrien 

- Gennemføre gruppebehandling inkl. forundersøgelser,
terapigange, afsluttende samtaler, supervision og
gennemfører evaluering af projektet.

- Der er aftalt et tillæg på 50.000 kr.
Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X) 

0 
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følgende måde:

83. Deltagerkreds (hvem                 derudover evaluering med afsnitsledelsen. 
indg�r?)

B4 I hvilken periode kører Januar 2022- juli 2023 
forsøget? 

B5. Organisering Indledende under Team 1, skolebørnspsykiatri, BUA med tilbuddet 
målrettet patienter fra både Team 1 og 2, skolebørnspsykiatri. 

66. Økonomi �kr 
(Tillægsstørrelse 20.000 - . -:fY . .ooci 
35.000 eller 50.000 kr.)
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

Ansat på 34 timer/ugen 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
04.01.2022 

C.3. Dato for forsøgets afslutning
- Forsøget ophører senest 31.12.2023 20.06.2023 

--

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder _ IAfdelingslæge 
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D. Aftalen er godkendt




