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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 

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUA) 
Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, Region Midtjylland, Team 
2 for ungdoms sykiatri (TUP2 . 
Tilpasning af behandlingstilbud til unge (14-18/21år) med' 

ersonli hedsforst rrelse. 

-���-�----------�

------------- -- -------------

B. Forsøget

B2. Beskrivelse 

Der ansøges som forbedringsaktivitet og faglig specialist med 
særligt fokusområde. 

Formålet er tilpasning af behandlingstilbud til unge med 
personlighedsforstyrrelse til en bredere målgruppe. 

Succeskriterierne er at der arbejdes henimod at få oprettet et 
formaliseret og struktureret behandlingstilbud til unge med 
personlighedsforstyrrelse. Derigennem styrkes  
ledelsmæssige erfarin og fagli e specialist viden. 
Området omkring personlighedsforstyrrelser (PF) hos unge har 
været kontroversielt i gennem en periode pga usikkerhed omkring 
validiteten af diagnosen hos unge. Som følge af dette har der 
manglet udredning- og behandlingstilbud til denne målgruppe, 
trods de ofte har en adfærd der bringer dem i kontakt med det 
psykiatriske system i form af selvmordstanker, selvskadende 
adfærd og anden udadreagerende adfærd. Forskning gennem de 
sidste 10 år, har vist at personlighedsforstyrrelse diagnoser er 
valide hos unge og de har gavn af behandling. 
Fra 2019 og frem har  og specialpsykolog været nøglepersoner 
i oprettelsen af et udrednings- og behandlingstilbud til en 
subgruppe af unge med emotionel ustabil 
personlighedsforstyrrelse, barderline type  
ungdomspsv kiatrien, AUH. 



B3. Indhold (hvad er 

aftalt?) 
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I har i den forbindelse gennemført en 2 årig 
mentaliseringsbaseret terapeutisk uddannelse, samt deltaget i 
internationale konferencer på feltet. 

Der er nu i TUP2 et ønske om at få skabt et samlet formaliseret og 
struktureret behandlingstilbud til den brede gruppe af unge med 
personlighedsforstyrrelse, hvor der er behov for hospitalsbaseret 
psykiatrisk behandling. 

De sidste 9 mdr. er der i TUP2 arbejdet med opkvalificering af 
personale og skabelse af arbejdsgange sådan, at der nu udredes 
for alle typer af personlighedsforstyrrelser. har i samarbejde 
med afsnitsledelsen medvirket i dette arbejde. 

Der mangler fortsat at blive arbejdet med, hvad der kan tilbydes af 
behandling til den brede gruppe af unge med 
personlighedsforstyrrelser. Hvor der aktuelt ikke er et formaliseret 
behandlingstilbud i ungdomspsykiatrien i AUH. 

I tæt samarbejde med afsnitsledelsen er  nøglepersoner i at 
drive dette udviklingsarbejde og vil medvirke til at 
implementere det i det daglige kliniske arbejde. 

Projektet indebære: 
Målgruppeafgrænsning til behandling i den hospitalsbaseret 
psykiatri. 
Udarbejdelse af psykoedukationsmateriale og forløb. 
Tilrettelæggelse af terapeutiske individuelle og 
gruppeforløb. 
Faglig opkvalificering af personale til varetagelse af 
behandling, såvel farmakologisk som non-farmakologisk. 
Integrering af faglige anbefalinger med de ressourcer der er 
til rådighed. 
Se på muligheder for monitorering af effekt af behandling. 

Projektet vil medvirke til at: 
Understøtte udviklingen af  ledelsesmæssige erfaringer, 
herunder faglig ledelse af tværfaglig personalegruppe, 
organisering og planlægning samt patientinddragelse. 
Udvikling af  rolle i afsnittet som fagligt fyrtårn og 
kompetencemæssig ressource, herunder sikre vedvarende 
faglig udvikling og netværk på tværs af øvrige Regioner og 
med voksenpsykiatrien på AUH. 

 skal fremadrettet understøtte en tværfaglig 
personalegru�pe, herunder også fagl[9_ opkvalificering. 



83. Deltagerkreds (hvem
indgår?)

B4 I hvilken periode kører
forsøget?

B5. Organisering

86. Økonomi
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) -
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forpllgter sig til undervisning af øvrige faggrupper i 
området (yngre læger, psykologer og sygeplejersker). 
Fokus på at sikre relevant løbende faglig opkvalificering af 

- Løbende fastlagte udviklingmøder med anden 
medansvarlige på projektet specialpsykolog.

- Løbende fastlagte møder med afsnitsledelsen.
- varetager opgaven inden for almindelig arbejdstid.
- Der er for nuværende ingen aftaler om løntillæg forbundet 

med opgaven.

Projektet er organiseret i Team 2 for Ungdomspsyklatri, Børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling.
Rammen for projektet er fast tillæg på 50.000kr/år + resultatløn
50%

tildeles den ansvarlige afd.læge t-------�--�--'�-----
Uddybende bemærkninger:

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

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
01-08-2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning
�--

Forsøgetophører senest 31.12_._2_02_3 ___ �_3_1-_1_2_-_20_2_3 _______ _ 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
fl� - o3- lo Q,Q..

,, � l Afdelingslæge
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