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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

81. Formål

B2. Beskrivelse 

� 

AUH, Psykiatrien, Børne og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Team 2 
for Ungdomspsykiatri (TUP2) 
Behandlingstilbud til nydiagnostiserede unge med bipolar sygdom 
(under 18 år) 

-

-·-

Organisering af højtspecialiseret område omkring unge under 18 
år med bipolar affektiv sindslidelse. 
Der ansøges som forbedringsaktivitet og faglig specialist med 
særligt fokusområde. 
Bipolar affektiv sindslidelse debuterer oftest 1 tidlig voksenalder. I 
ungdomspsykiatrien varetages funktionen på højt specialiseret 
funktion i Team 2 for Ungdomspsykiatrl. Formålet med projektet 
er formalisering og strukturering af behandlingstilbud herunder 
medicinsk behandling og psykoedukation samt organisering og 
implementering af dette i patientforløb. 
Der er udarbejdet procesbeskrivelse vedrørende denne 
fremadrettede indsats, hvor der løbende afholdes statusmøder 
med afsnitsledelsen. Projektet blev initieret i efteråret 2021. 

Projektet planlægges og drives af ansøger, og der arbejdes med 
følgende overordnede formål: 

-

-

-

Understøtte udvikling af ansøgers ledelsesmæssige 
erfaringer, herunder teamledelse, organisering og 
planlægning samt patientinddragelse. 
Udvikling af ansøgers rolle i afsnittet som fagligt fyrtårn og 
kompetencemæssig ressource, herunder sikre vedvarende 
faglig udvikling og netværk på tværs af øvrige Regioner 
med højt specialiseret funktion (OUH og Bispebjerg) og 
med voksenpsykiatrien på AUH 
Faglig opkvalificering af personale til varetagelse af 
behandling, s�vel farmakologisk som non-farmakologisk 

-



B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indgår?) 

64 I hvilken periode kører 
forsøget? 

B5. Organisering 

m 
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Udarbejdelse af psykoedukationsmateriale og 
tilrettelæggelse af individuelle eller gruppeforløb for 
nydiagnostiserede. 
Opstart i for.året 2022 af individuelle psykoedukationsforløb 
som prøvehandlinger ved enkelte patientforløb med 
efterfølgende patientinddragende evaluering. Der arbejdes 
på, at der fra 2023 skal tilbydes psykoedukationsforløb til 
alle nydiagnostiserede med bipolar lidelse. 
Det er aftalt, at der afsættes arbejdstid til processen, 
herunder sparring med overlæge i voksenpsykiatrien samt 
deltagelse i psykoedukation for unge (over 18 år) i 
voksenpsykiatrien. Ansøger skal fremadrettet understøtte 
en tværfaglig personalegruppe, herunder også faglig 
opkvalificering. Ansøger forpligter sig til undervisning af 
øvrige faggrupper i området (yngre læger, psykologer og 
sygeplejersker). 
Derudover er der aftalt løbende faglig opkvalificering af 
ansøger, herunder kursus, konferencer og litteratur. 
Der er ikke aftalt et løntillæg 

-----'-----'O<.------------------l 

Sparring fra overlæge i voksenpsykiatrien (løbende sparring, 
formel sparring hver 2. måned og deltagelse I voksenpsykiatriens 
psykoedukationsforløb). 
Derudover tværfaglig deltagelse af sygeplejersker, psykologer og 
evt. socialrådgivere i T_U_P_2 ______ _ 
Fra november 2021 og frem. Forventes Implementeret ultimo 
2023. 

Projektet er organiseret i Team 2 for Ungdomspsykiatri, Børne- og 

/ ungdomspsykiatrisk afdeling. 
B6. Økonomi 
(Tillægsstørrelse 20.000 -
35.000 eller 50.000 kr.) 
tildeles den ansvarlige afd.læge 
Uddybende bemærkninger: 

Der ansøges om højt funktionstillæg. Desuden resultatløn på 50%

såfremt der ved projektets afslutning er oprettet et formaliseret 
tilbud om psykoedukation, enten individuel eller gruppebaseret 

L __ _ 

c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

L __ -
--'-1

-
No

_
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C.3. Dato for forsøgets afslutning

Forsøget ophører senest 31.12. 2023 

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
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D. Aftalen er godkendt

Dato 
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