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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

B2. Beskrivelse 

AUH Psykiatrien, Afdeling for Angst og Depression, 

Sengeafsnit 9 
Faglig specialist 
Behandling PTSD under indlæggelse, med særligt fokus på 
svært komplekse symptombilleder under indlæggelse 

At højne kvaliteten af den specialiserede behandling af 
destabiliseret PTSD under indlæggelse 
Pt med PTSD behandles altovervejende ambulant med 
traumefokuseret terapi. I særligt svære eller komplekse 
tilfælde kan der i en periode være behov for indlæggelse på 
psykiatrisk afdeling, enten pga komorbiditet eller 
akut forværring i grundlidelsen. Der er for denne 
patientgruppe stor risiko for gen indlæggelser 
og dermed forstyrrelse/afbrydelse af den ambulante 
behandling. 

Behandlingen af disse patienter er ofte kompleks både hvad 
psykefarmakologisk strategi, anden biologisk behandling 
{ECT /r-TMS), psykoterapeutisk og miljøterapeutisk tilgang 
angår. Behandlingen indebærer ofte tæt samarbejde med 
kommunale og sociale instanser, anvendelse af off-label 
biologiske behandlinger og med et stort behov for 
samarbejde de forskellige behandlingsafdelinger. 
Koordinering og igangsætning af dette arbejde i forhold til 
behandlingen af den enkelte patient kræver en tværfaglig 
tilgang for at give størst mulig udbytte. 
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Lægefaglige del af behandlingsindsatsen vil primært 
omhandle faglig udvikling inden, vidensdeling inden for den 
psykofarmakologiske og biologiske behandling, men med 
klare overlap til den psykoterapeutiske og miljøterapeutiske 
behandling. 
Det vil skulle foregå i tæt samarbejde med andre 
faggrupper på sengeafsnittet, der skal varetage/udvikle de 
andre modaliteter af den specialiserede behandling. Der vil i 
varierende grad være behov for psykoterapeutisk, 
mijløterapeutisk og fysioterapeutisk behandling særligt 
tilpasset behandlingsmulighederne under indlæggelse. 
Hvorfor en del af projektet vil omfatte afsøgning af 
muligheder for at udvide specialisering i de andre 
faggrupper i behandlingen. Dertil kommer et løbende og 
varierende behov for supervision af flere faggrupper 
og/eller på tværs af behandlingsenheder. 

Konkret vil dette også indbære faglig sparring med 
overlæger og specialister inden for ambulante 
behandlingsenheder for især PTSD behandling, R-TMS. 

Afslutningsvist vil der være en indsats i forhold til 
eventuelle kliniske forskningsprojeker, hvor rollen vil 
indebære facilitering og koordinering heraf 

B3. Indhold (hvad er 
aftalt?) 

B3. Deltagerkreds (hvem 
indg�r?) 

Afdelingslæge varetager i forbindelse med projektet 
Ansvaret for den specialiserede behandling af PTSD 

patienter under indlæggelse hvad medicinsk og biologisk 
behandling angår. 
Varetager det overordnede ansvar for koordinering af den 

psykoterapeutiske behandling under indlæggelse og den 
ambulante behandling, dette i tæt samarbejde med 
afdelingens specialpsykolog 

Faciliterer videreudvikling af nødvendige kompetencer for 
andre faggrupper samt supervision 
Agerer bindeled og koordinator mellem forskningsenheden, 

relevante ambulante klinikker og sengeafsnittet i forhold til 
forskningsaktiviteter tilknyttet denne patientgruppe. 

På Sengeafsnit 9 
Afdelingslæge  i samarbejde med 
Specialpsykolog 
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Vanlige samarbejdspartnere i ambulante enheder: 
Klinik for PTSD og Angst 
Enhed for ECT og TMS 
Kommunale instanser 
Ved forskningsaktiviteter: Forskningenheden i ADA, 
AUH-psykiatrien 

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

B5. Organisering Arbejdet med det vil tage udgangspunkt i det daglige 
arbejde i sengeafsnit 9, der har speciale i PTSD og angst. 

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

Uddybende bemærkninger: 

C. Forsøgets tidsmæssige udstrækning

C.2. Dato for forsøgets opstart

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

D. Aftalen er indgået mellem

Dato 
d. 31.3.2022

Leder 

I
D. Aftalen er godkendt

Dato 
d.31.3.2022

1.5.2022 

1.5.2023 

Afdelingslæge 
 






