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PROJEKT FAGLIG OG OPGAVEMÆSSIG UDVIKLING FOR AFDELINGSLÆGER 

SKEMA TIL BRUG FOR AFTALE AF REGIONALE FORSØG 

A. Identifikation

Al. Hospital/afdeling Regionspsykiatrien Gødstrup 

A2. Forsøgets titel Faglig specialist i ECT 

A3. Ansvarlige leder for 
forsøget 

A4. Ansvarlig afd. Læge 

B. Forsøget

Bl. Formål Den ansvarlige afdelingslæge ønsker at have en nøglerolle som 
koordinator og ansvar for at drive og udvikle ECT-behandling i 
Regionspsykiatrien Gødstrup, med en overlæge tilknyttet for 
overordnede ansvar oq løbende sparrinq. 

B2. Beskrivelse - Subspecialisering og certificering samt anden relevant
efteruddannelser som kompetenceløft mhp.
ansvar som faglig specialist.

- Fagligt fyrtårn, nøgleperson inden for særlige fagområder
- Kompetenceløft af ECT-behandling i Regionspsykiatrien

Gødstrup
B3. Indhold - Deltagelse i flere kurser og konferencer mhp.

kompetenceløft (fra maj 2022):
0 "16th Nordic Experience Meeting", 25.-27. maj, 

2022 

0 "ECT Certificate Course", 14.-15. maj, 2022 
0 Samt andre, der kan vise sig relevante. 

- Udvikling af ECT-behandling og procedurer i Gødstrup (fra
september 2022): 

0 Etablering af et fast ECT-team: Afdelingslægen, 
muligvis en yngre læge og 2-4 sygeplejersker 
særlige uddannede i området. 

0 HAM-D hver uge til patienter under akut behandling 
mod depression (unipolær eller bipolar). 

0 Ugentlige møder mhp. gennemgang af patienterne 
under ECT-behandling, vurdering af nye 
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henvisninger, tæt samarbejde med anæstesi og 
sparring. 

0 Afholdelse af ugentlig ECT-konferencer, hvor eeg-
strimler vurderes for om krampeanfald har været 
sufficiente. Dette mhp. at kvalitetssikre og udvikle 
ECT-behandlingen. 

- Den ansvarlige afdelingslæge vil bruge ca. 2 timer om
ugen på projektet. Timerne bliver inkluderet i den 
almindelige arbejdstid (37 timer om ugen). 

B3. Deltagerkreds -

-

-

- Sygeplejersker fra Regionspsykiatrien Gødstrup med
erfaring i ECT-behandling

B4 I hvilken periode kører Maj 2022 - maj 2023 
forsøget? 

B5. Organisering N/A 

B6. Økonomi 50.000 kr. årligt i funktionstillæg + resultatløn 50% 
20.000 kr. årligt ifm. deltagelse i kurser og konferencer mhp. 
komoetenceløft 

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart
14. maj 2022

C.3. Dato for forsøgets afslutning
14. maj 2023

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 

Leder Afdelingslæge 






