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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

A1. Hospital/afdeling AUH - Skejby - Psykiatrien 

A2. Forsøgets titel Faglig udvikling af personlaet i Akut psykiatri 

A3. Ansvarlige leder 
forsøget 

-

A4. Ansvarlig afd.læge 

B. Forsøget

B1. Formål At øge viden om og interesse for Akut Psykiatri 

B2. Beskrivelse At udarbejde et undervisningsforløb for personalet I

akutpsykiatri. 
I tilslutning til månedligt personalemøde i akutpsykiatri vil der 
være et fagligt oplæg ved UT af ca. 1 times varighed. 
Oplægget vil være på baggrund af en "ønskeliste", som 
personalet i Akut psykiatri løbende kan skrive på. 

På sigt kunne det udbredes i Regionen, så der kom en 
ensartet faglig opkvalificering af personalet. 
Det vurderes også at dette tiltag ville kunne bidrage til 
fastholdelse og rekruttering af personale i Akut Psykiatri 
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B3. Indhold (hvad er aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indg�r?) 

I 

- Hvad har I konkret aftalt? Fx
- Der er aftalt et tillæg p� x kr. til
- Vi fraviger overenskomstens arbejdstidsregler (§ X)

følgende måde:
- Evt. dokumenteret som bilag.

pa 

Afdelingssygeplejerske i Akutpsykiatri er meget �ben for forslaget 
og formen er tilrette lagt sammen med hende. 

Plejepersonale i Akutpsykiatri. Dette primært sygeplejersker. 
På sigt vil jeg gerne invitere sygeplejersker fra somatisk 
akutmodtagelse, da der her også her har været et stort ønske 
om øget viden inden for det psykiatriske felt. 

B4 I hvilken periode kører I første omgang fra 1.05.22 til 1.5.23. Men med tanker på at 
forsøget? det skal fortsætte som en fast del af den faglige udvikling af 

Akut Psykiatri 

B5. Organisering 

B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
tildeles den ansvarlige afd.læge 

Uddybende bemærkninger: 

Akut psykiatri er organisatorisk under den fælles 
akutmodtagelse og altså ikke en del af psykiatrien 
organisatorisk. 
Den lægefaglige del er dog Organisatorisk under Afdeling for 
depression og Angst - Psykiatrien - AUH 

Der søges om det mellemste tillæg på 35.000 kr 

� -------
-

------------------------------' 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart 1.5.22 

-------+------------------ -

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

1.5.23 
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D. Aftalen er indgåe;t�m�e;�lle;m;-------------------

Dato 28.02.2:2------� -------------------- -

D. Aftalen er godkendt

Dato 

ForYL 

I. 3. 22-

For Region Midtjylland 


