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OK-21 

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 

Regionshospitalet Gødstrup, Sengeafsnit S3 

Intensivbehandling hos den psykiatriske patient.

Målrettet udredning/behandling/opfølgning af pt gennem 
intensiv psykiatri seng forløb 

Daglig stuegang hos den intensive patient 

Målrettet udredning og behandling under intensiv seng 
1) Status på behandling / ink.I status af relevante observationer
og tværfaglige indsats og opfølgning fra forrige intensive stuegang.
2) - psykometrisk skalaer er tilstrækkelige anvendt, eller skal der
tilføjet flere?
- Somatisk :Biokemi/parakliniske undersøgelser/ er der tilstrækkelig
somatisk undersøgelser i gang?
3) Plan for næste døgn (fredag weekenden over)
Her i observationsfokus det næste døgn
specif1kt: selvmord/ depression/psykose/mani/ affekt/samarbejde/

Ugentligt intensivseng møde tirsdag fra 11.30-11 .45, ud fra følgende 
punkter: 

1) Skal patienten fortsat ligge i den intensive seng? Hvis der er
enighed om at vi kan udskrive pt. bruges mødet på at drøfte hvem der
skal have den intensive indsats og hvad det intensive mål for denne
patient skal være.



83. Indhold (hvad er
aftalt?)
83. Deltagerkreds (hvem
indg§r?)

B4 I hvilken periode kører 
forsøget? 

85. Organisering

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

Uddybende bemærkninger: 
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2) Hvor langt er behandlingen i forhold til det intensive mål? Hvad
skal der til for at målet kan nås med fokus på et yderligere tværfagligt
løft.

3) Hvem er næste kandidat til at få en indlæggelse i den intensive
seng?

Efter udskrivelse fra den intensive seng til ordinær seng. 

Opfølgning med tværsektorielt samarbejde PAL læge fra psykiatrien 
for intensive patienter -

Der bliver vurderet af den samlede resultat og udbytte ved 
ovenstående tværfagligt og tværsektorielt samarbejder inkl. 
indragelse af primær sektor. Der vil opsamles viden og erfaring til 
fremtidig forskningsprojekt omkring " hvad/hvordan profiterer pt, 

der starter sin forløb i den intensive psykiatri seng i forhold til den 
samlede recovery ? " 

- Læge er tovholder p§ Intensiv seng projekt p§ S3.
- Der er aftalt et tillæg p§ 50.000 kr. til 

Læge  er tovholder og konference ansvarlig for ugentlig, intensiv flow 
status møde. superviserer intensiv sygeplejerske og 
stuegangsgående læge dagligt for at sikre tilstrækkelig progression i 
udredning og behandlingsforløb. 
1.Sep.2022 til 31.12.2023

Intensiv seng sygeplejerske, Intensiv seng lægelig leder, konference 
ansvarlig og projekt ansvarlig læge
Øvrige yngre læger under uddannelses funktion vil modtage 
supervision om den intensive patient ved. Ugentlig status møde med 
som konference ansvarlig, for at sikre at ressourcerne omkring 
den intensive seng benyttes optimalt. 

Ansøgning om tillægsstørrelse på 50.000 kr. 

I c. Forsøgets tidsmæssige udstrækning
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C.2. Dato for forsøgets opstart 1.Aug.2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning 31.12.2023 

- Forsøget ophører senest 31.12. 2023

Afdelingslæge 

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 30.03.2022 

Leder 

Speciallæge/Afd. læge pr. 1. Juni 2022 

-

.. 
(overlæge skriver under, da jeg ut ikke er fysisk tilstede) 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 

For YL For Region Midtjylland 




