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DEN REGIONALE PSYKIATRI I TAL

FORORD

Psykiatrien er fordelt på de fem regioner, der hver har deres egen organisering
og ledelse. Nedenfor kan du læse en række nøgletal om den regionale psykiatri
på landsplan. Psykiatrien samlet set er et af landets største arbejdsområder for
psykologer og indeholder et væld af muligheder, stillinger og opgaver. Det understøttes også af, at antallet af psykologer i psykiatrien er stærkt stigende – fra lidt
under 700 i 2009 til ca. 1.400 i dag. Dermed er psykologer den hurtigst voksende
faggruppe i psykiatrien.

Hvert år er ca. 170.000 mennesker med psykisk lidelse i kontakt med den
regionale psykiatri. Dagligt gør psykologer en stor forskel for disse mennesker ved at sikre udredning og behandling af høj faglig kvalitet. Derfor er
det vigtigt, at der også i fremtiden er dygtige og engagerede psykologer nok
i psykiatrien. Psykologer, der sørger for, at det psykologfaglige perspektiv
står centralt og som er med til at skabe de bedst mulige patientforløb til
gavn for patienter og pårørende – og samfundet som helhed.
Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet for 2019- 2022 har
Sundhedsstyrelsen derfor med hjælp fra en bredt sammensat arbejdsgruppe, herunder med deltagelse af de relevante faglige selskaber, udarbejdet
”Anbefalinger til rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale i
den regionale psykiatri”. På baggrund af disse anbefalinger har de faglige
selskaber fået midler fra Sundhedsstyrelsen til at udarbejde beskrivelser
af mulige karriereveje i psykiatrien for sygeplejersker, psykologer, læger,
fysioterapeuter, ergoterapeuter og social- og sundhedsassistenter. Beskrivelserne indeholder muligheder for faglig udvikling, forskning, kvalitetsarbejde og ledelse. Det er denne beskrivelse for psykologer, du sidder med nu.
Her kan du bl.a. læse om, hvordan psykiatrien er bygget op. Du kan læse
om de mange karriere- og uddannelsesmuligheder, der er for psykologer,
og hvilke opgaver psykologer typisk løser. Herudover kan du læse en række
interviews, hvor psykologer i psykiatrien fortæller om deres arbejdsliv og
hverdagen i psykiatrien. Måske finder du ud af, at det er noget for dig.

1.400
Psykologer

1.6

mio.

Ambulante besog

Jeg ønsker dig rigtig god læselyst!
Venligst,
Eva Secher Mathiasen
Formand, Dansk Psykolog Forening

170.000 26.000
Ambulante patienter
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EN MANGEARTET ARBEJDSPLADS
På et døgnafsnit er patienten indlagt til behandling på en
åben, lukket eller integreret afdeling. Afdelingerne er typisk opdelt efter hvilken diagnose, patienten har. Behandlingen består typisk af en kombination af samtaler med læger
og medicinsk behandling, daglige samtaler med plejepersonalet, psykoterapi, ergoterapi, socialrådgivning og psykoedukation.
Åben afdeling: På åbne afdelinger er døren til afdelingen
ulåst og patienterne kan i princippet frit komme og gå.
Lukket afdeling: På lukkede afdelinger er døren til afdelingen låst og patienterne kan ikke komme og gå som de vil.
Patienterne på lukkede afsnit er typisk selvmordstruede
eller har svære personlighedsforstyrrelser, depression,
skizofreni, spiseforstyrrelser, misbrugsproblematikker,
krise- og stressreaktioner eller andre psykiske lidelser,
hvor der er behov for indlæggelse i lukket regi og en del
patienter har forholdsvist lange indlæggelser. Et væsentligt fokus for mange lukkede afdelinger er at forebygge
anvendelse af tvang og fysisk magtanvendelse, herunder
bæltefiksering. Psykologer supplerer her den medicinske behandling med fx diagnostiske samtaler og konkrete
adfærdsterapeutiske tiltag og i et vist omfang psykoterapeutiske forløb.
Integreret afdeling: En integreret afdeling er en kombination af en åben og lukket afdeling. Her kan man enten have
en skærmet enhed inde i afdelingen, hvor døren i perioder
kan lukkes – eller også er yderdøren til hele afdelingen i
perioder åben eller lukket, alt efter hvordan patienterne
har det.

Fra spædbørn til ældre

Psykiatrien dækker alle aldersgrupper – børn, unge og
voksne. Den er delt op i afdelinger, der henholdsvis tager
sig af børn og unge (typisk i aldersgruppen 0-17 år) og afdelinger, der tager sig af voksne. Der er en række forskelle
mellem de to dele. I børne- og ungdomspsykiatrien er arbejdet bl.a. mere netværksbaseret og samarbejdet med
patientens familie fylder langt mere end i voksenpsykiatrien.
Herudover er der en langt større grad af indlæggelser i
voksenpsykiatrien end i børne- og ungepsykiatrien, hvor
forløbene hovedsageligt er ambulante. Af de ca. 1.400
psykologer, der er i psykiatrien, er 30-40 % ansat i børneog ungdomspsykiatrien og resten i voksenpsykiatrien.

Akutmodtagelser

Psykiatriske akutmodtagelser modtager døgnet rundt borgere med behov for akut psykiatrisk hjælp. Det kan fx være
hjælp til håndtering af selvmordstanker, svær angst, svær
depression, personlighedsforstyrrelser, skizofreni eller
andre akutte psykiske tilstande. Akutmodtagelserne er
typisk tværfagligt sammensatte med psykologer, læger,
sygeplejersker, socialrådgivere mv. Det vil typisk være et
relativt erfarent personale, der er på en akutmodtagelse. I
akutmodtagelsen består hovedopgaverne af undersøgelse,
diagnosticering og akut behandling. I nogle tilfælde visiteres
patienten videre til indlæggelse på akutmodtagelsen eller
et sengeafsnit, til ambulant behandling eller andre behandlingstilbud.
Akutmodtagelser er ofte kendetegnet ved en uforudsigelig
hverdag.

Opdeling i specialiseringsniveauer

Langt det meste af den psykiatriske behandling
kan i dag foregå ambulant. Under den ambulante behandling kommer patienten til behandling
hjemmefra eller modtager behandling i hjemmet.
Ambulatorier dækker typisk et antal forskellige
psykiske lidelser og psykologens opgaver består
her især af såvel udredning som behandling. Det
kan fx være afklarende samtaler og optagelse
af anamnese, psykologisk testning, terapiforløb
(individuel, familie- eller gruppeterapi), psykoedukation, supervisionsopgaver mv. Herudover vil
der også ofte være deltagelse i konferencer, netværksinddragelse samt tværsektorielt samarbejde
med kommunen. På børne- og ungdomsområdet vil
dette samarbejde typisk være med skole/institution, familierådgivning, PPR eller forvaltning. På
voksenområdet kan samarbejdet og koordineringen
af tiltag typisk ske på tværs af psykiatri, kommune og evt. socialpsykiatri (herunder socialfaglige
indsatser, beskæftigelsesindsatser, støtte til forsørgelse, bolig, økonomi etc.).

Sengeafsnit/døgnafsnit

Noget af det, som tiltrækker mange psykologer ved psykiatrien,
er dens samtidige bredde og dybde. Psykiatrien rummer hele
spektret fra spædbørnspsykiatri til gerontopsykiatri. Den har et
væld af forskellige funktioner; fra brede afsnit til specialiserede
afsnit i forhold til specifikke psykiske lidelser som fx spisefostyrrelser eller PTSD, til retspsykiatrien – fra psykoterapeutiske enheder til lukkede døgnafsnit. Denne mangeartede
arbejdsplads udgør mange meget forskellige typer arbejdspladser for psykologer. Variationen i patientgrupper, opgaver
og den tværfaglige medarbejdersammensætning og ledelse
bidrager til, at arbejdet som psykolog i psykiatrien spænder
meget bredt.

Karriereveje i psykiatrien for psykologer

Ambulatorier

Psykiatrien er – som somatikken – delt op i specialiseringsniveauer: hovedfunktioner og specialfunktioner
(regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner).
Opdelingen skal sikre, at den enkelte patient kan tilbydes
en passende specialiseret udredning og behandling.
Som udgangspunkt starter patienten på en
hovedfunktion. Der er 4 henvisningskriterier, som bruges i
vurderingen af, om en patient skal henvises fra hovedfunktionen til regionsfunktion eller højt specialiseret funktion:
• en samlet vurdering af patientens sygdomsgrad
tilsiger henvisning
• patienten er diagnostisk uafklaret trods klinisk
udredning
• der er gennemført mindst to behandlingsforløb
med utilstrækkelig behandlingseffekt
• patienten har somatisk komorbiditet, der medfører
behandlingsmæssige vanskeligheder, som ikke kan
varetages på hovedfunktionsniveau.
Hovedfunktion: Hovedfunktioner i psykiatri omfatter udredning og behandling af psykiske lidelser og tilstande,
som ikke kræver varetagelse på specialfunktionsniveau.
Det vil sige udredning og behandling af de mest udbredte lidelser og tilstande som fx periodisk depression eller
angst og social fobi, spiseforstyrrelser eller PTSD, hvor patienten ikke opfylder et eller flere af henvisningskriterierne. Hovedfunktioner udgør derfor hovedparterne af opgaverne og diagnoserne i psykiatrien og er i udgangspunktet
på alle psykiatriske sygehuse.

Forskning

I den regionale psykiatri bedrives der også forskning. Forskningen kan fx bestå af afprøvning af metoder til screening og diagnostik eller af forskning i
behandlingseffekt og udvikling af nye behandlingsformer. Forskningen er ofte samlet i forskningsenheder men kan også foregå på den enkelte afdeling.

Specialfunktion: : På en specialfunktion har man patienter
med komplekse og/eller sjældne diagnoser, som kræver
dyb specialisering. For at et sygehus eller en afdeling i psykiatrien kan varetage specialfunktion kræver det en godkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Der skal opfyldes krav til
bl.a. kapacitet og forskning.
• Regionsfunktion: En regionsfunktion er en specialfunktion, der som udgangspunkt er 1-2 af i hver region, fx oligofreni med samtidig psykisk lidelse eller demens med svær
adfærdsforstyrrelse.
• Højt specialiseret funktion: : En specialfunktion, der
som udgangspunkt kun er 1-3 steder på landsplan. Det
kan fx være diagnostik og behandling af patienter med
svær PTSD på baggrund af tjenesterelateret belastning i
relation til militærtjeneste eller katastrofepsykiatri.

Retspsykiatrisk

På en retspsykiatrisk afdeling udreder og behandler man
patienter, der udover at have en psykisk lidelse er sigtet
eller dømt for noget strafbart. Det kan være i form af
mentalundersøgelser forud for en retssag eller behandling af patienter, der har fået en behandlingsdom. En lille
del af de behandlingsdømte har en dom til anbringelse
og skal hele forløbet være indlagt på en psykiatrisk afdeling. Øvrige patienter er i ambulante forløb. Målet er
både at forbedre livskvaliteten og reducere risiko for ny
kriminalitet. Der er typisk tale om såvel medicinsk som
terapeutisk behandling. Afdelingerne består af flere
faggrupper, herunder læger, psykologer, sygeplejersker
og socialrådgivere.
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Psykiatrien består af en lang række
af
` områder, herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Organiske psykiske sygdomme
Skizofreni og andre psykoser
Affektive lidelser
Angst og tvangslidelser
Spiseforstyrrelser
Personlighedsforstyrrelser
Psykiske udviklings- og adfærdsforstyrrelser
opstået i barndom eller ungdom
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SOM PSYKOLOG ER DU EN DEL AF
EN SAMLET BEHANDLINGSINDSATS
Som psykolog indgår du som en del af den samlede udrednings- og behandlingsindsats i psykiatrien. Indsatsen omfatter typisk bl.a. medicinsk behandling, psykoterapi, fysioterapi og sociale
støtteforanstaltninger. Her bidrager du – alt efter din erfaring og specialiseringsgrad – med
en lang række forskellige opgaver inden for udredning og behandling. Det giver en varieret
arbejdsdag, hvor du kan bruge en bred pallette af dine faglige og personlige kompetencer.
Nedenfor kan du læse om nogle af de vigtigste opgaveområder.

UDREDNING OG DIAGNOSTIK
En del af arbejdet i psykiatrien handler om udredning. Her indgår psykologer som del af det tværfaglige forløb
med at undersøge patientens situation, så der kan stilles en diagnose
og det videre forløb kan planlægges.
Udredningen er typisk organiseret
som et pakkeforløb med en række
faste aktiviteter, der foregår over en
eller flere samtaler og undersøgelser
alt efter patientens situation. Udredningspakkerne er baseret på kliniske
retningslinjer, referenceprogrammer
mv. Som psykolog er du med din faglighed og vurderinger med til at sikre,
at patienten kommer i det rette forløb og at forløbet indeholder de nødvendige og tilstrækkelige aktiviteter.
Som det første optages der typisk anamnese, hvor du afdækker
det overordnede helhedsindtryk af
patienten og gennemgår eventuelle
foreliggende psykologiske tests fra
kommunalt regi, andre sygehuse mv.
Er der tale om børn eller unge, inddrager du typisk forældrene i anamnese-optagelsen.
Efter anamnesen laves der typisk
en psykologisk undersøgelse, hvor
du gennemfører kognitive tests, ud-
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viklingstests, projektive test, psykopatologiske interviews, rating-scales
mv. alt efter patientens alder og situation. Den del af forløbet sammenfattes, så du kan lave en konklusion i
forhold til indikationen for gennemførelsen af test mv.
I udredningsforløbet kan der også
indgå forældresamtaler eller miljøobservationer, fx i skole eller hjemmet, hvis der er tale om børn og unge.
Tit vil du som psykolog samarbejde med andre faggrupper i løbet af
forløbet og få sparring eller supervision alt efter sagens kompleksitet.
Når det samlede udredningsforløb er
afsluttet og fagligt godkendt, overleveres forløbets samlede resultater
og anbefalinger til videre forløb til
patienten og eventuelle pårørende.
Som del af den afsluttende fase i udredningen vil du evt. også skulle afholde netværksmøde med relevante
parter, fx i kommunen, om udveksling
af oplysninger samt om forventning
og afklaring af arbejdsdelingen i det
videre forløb.
BEHANDLING
Psykoterapeutisk behandling er en af
kerneopgaverne for de fleste kliniske
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psykologer i psykiatrien og indgår
ofte som en væsentlig del af patienters behandlingsforløb. Den psykoterapeutiske behandling planlægges
i forhold til de symptombillede, patientens lidelse og problemstilling,
symptombillede og tilstand samt en
række andre faktorer såsom kognitivt
funktionsniveau, livssituation, sygdomsforløb, personlighedskarakteristika, socialt netværk, opvækstforhold, udløsende og vedligeholdende
faktorer etc., som er blevet afdækket
i forbindelse med udredning og diagnostik.
Som psykolog i psykiatrien er der
en bred vifte af terapeutiske forløb,
du kan indgå i eller lede. Terapien kan
være individuel eller gruppebaseret,
det fx kan være kognitiv adfærdsterapi eller psykodynamisk terapi,
inddragelse af musikterapi mv.
Behandlingen har til formål at
afhjælpe den psykiske lidelse helt
eller delvist samt øge livskvaliteten
og mestringen af udfordringer. Den
kan også have til formål at hjælpe
klienten til at acceptere og leve med
de udfordringer, en svær sindslidelse
kan give på kort og lang sigt.

PSYKOEDUKATION
Psykoedukation er et centralt element i den samlede vifte af behandling
i psykiatrien og en vigtig og nødvendig del af hjælpen til patienter og deres pårørende. Psykologernes opgave er bl.a. at gennemføre systematisk
og struktureret undervisningsaktivitet i den konkrete psykiske lidelse og
dens behandling. Disse aktiviteter
skal øge patientens muligheder for
at mestre lidelsen og derigennem
skabe et selvstændigt og meningsfyldt liv. I psykoedukationen er opgaven at sikre, at der er fokus på
den enkelte patients behov og bl.a.
at give patienten og de pårørende
redskaber til at afbøde effekterne
af lidelsen og forebygge forværring.
Et særligt bidrag er også at inddrage
familien i en åben dialog, hvor de får
både viden og støtte og oplever at
blive mødt med respekt, anerkendelse og håb.
HENVISNING TIL YDERLIGERE UNDERSØGELSER OG BEHANDLING
I forløbene med udredning og
behandling kan det også være
psykologens opgave at sørge for,
at patienten får de nødvendige yderligere undersøgelser eller andre typer af behandling, som ligger uden
for psykologens eller afdelingens
eget virkefelt. Det kan fx være henvisning af patienten til en neurologisk undersøgelse eller en scanning
eller at sørge for relevant behandling
hos en diætist, en fysioterapeut eller
en specialenhed til behandling af fx
skizofreni, angstlidelser eller bipolar

affektiv sindslidelse. Herudover kan
psykologen lægge op til medicinsk
behandling i samarbejde med læger
ansat i psykiatrien og praktiserende
læger. Det er ofte også psykologens
opgave at vurdere effekten af en given behandling og at henvise til relevant social støtte i form af bostøtte,
aktivitetstilbud, væresteder mv.
Derfor får man behov for at have
et bredt overblik over de samlede
undersøgelses- og behandlingsmuligheder i og udenfor psykiatrien.
SAMARBEJDE MED ANDRE
FAGGRUPPER
Det tværfaglige samarbejde gennemsyrer psykiatrien. Som psykolog
i psykiatrien arbejder du ofte tæt
sammen med andre faggrupper. Det
tværfaglige samarbejde har til formål at skabe sammenhæng og helhed
i patientforløbet og have patienten
som omdrejningspunkt.
Det tværfaglige samarbejde skal
også sikre, at alle relevante faglige
perspektiver i forhold til patienten
bringes sammen i udredningen og
behandlingen. Her er opgaven særligt at bringe det psykologfaglige
perspektiv i spil og sammen med de
andre fagligheder at sørge for, at patienten oplever, at samspillet mellem
fagligheder og parter er sammenhængende og at patienten er i centrum igennem hele forløbet.
Internt i psykiatrien er samarbejdet bl.a. med læger, sygeplejersker,
socialrådgivere,
fysioterapeuter,
ergoterapeuter, diætister mv. Det
interne tværfaglige samarbejde
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sker både struktureret i de enkelte
patientforløb, via sparring og på fx
konferencer, hvor de mere komplekse sager drøftes og det videre forløb
besluttes.
Dit tværfaglige samarbejde kan
også være med eksterne parter – fx
i form af netværksmøder med relevante parter fra kommunen (fx
borgerservice, socialforvaltningen,
jobcenteret, PPR, skoler mv.) og patienten. Her er en væsentlig del af
opgaven at sørge for, at den relevante information deles, og at der er
tydelighed om det videre forløb og
hvordan samarbejdet skal foregå.
For mange psykologer er netop
dette tværfaglige samarbejde én af
de helt store positive sider ved at arbejde i psykiatrien.
■.
		

Det er givende, at man rent faktisk
arbejder tværfagligt, og vi er gode til
løbende at orientere hinanden mellem
de enkelte elementer i patientforløb,
fx i forhold til fysioterapeuter eller
socialrådgivere.
Lottesophia Gordon Drejer
Specialpsykolog og specialist i
psykoterapi

EN GRUNDIG INTRODUKTION
SOM NY I PSYKIATRIEN

Typiske tiltag for nye psykologer i
psykiatrien:
•
•
•
•

En grundig introduktion som ny i psykiatrien
Når du starter som ny i psykiatrien er der en række
tiltag, der skal sikre, at du kommer hurtigt og godt i gang.
Tiltagene varierer fra sted til sted, men de indeholder typisk en kombination af introduktionsforløb og personlig
sparring.
For langt de fleste er der et introduktionsprogram til
både psykiatrien – og måske regionen – som helhed og et
introduktionsforløb til den afdeling, du er blevet ansat på.
Introduktionsprogrammet vil typisk tage udgangspunkt i
din stilling og profil. Her møder man udvalgte ledere, kolleger og samarbejdspartnere og bliver sat ind i arbejdsgange og de tekniske og praktiske forhold. Nogle steder
indgår der også ’føl-ordninger’, hvor du følger udvalgte
kolleger rundt i hverdagen, så du ser afdelingen fra forskellige sider og får indblik i, hvordan arbejdet hænger
sammen på tværs.
Herudover er der faglig introduktion til fælles metoder og arbejdsgange, fx hvordan man laver udredning, tilgangen til de-eskalering, hvilke typer af tests afdelingen
anvender mv.
Mange steder vil introforløbene blive suppleret med,
at du får en mentor – dvs. en kollega, der kan hjælpe dig
i hverdagen. Sådanne ordninger varierer i varighed fra et
par uger til et halvt år. I supplement hertil er brugen af supervision meget udbredt – uagtet dit erfaringsniveau.
Alt efter hvor du er ansat og hvor meget erfaring du
har, vil der mange steder tidligt i opstartsforløbet blive
lagt en overordnet plan for din videre udvikling – fx for din
opnåelse af autorisation, specialistuddannelse mv.
■.

Karriereveje i psykiatrien for psykologer

Introduktionsforløb
Mentor-ordning
Supervision
Føl-ordning

Hos os får man som ny en overordnet introduktion
til psykiatrien og til vores team. Man sidder med
under forskellige aktiviteter og får en mentor samt
ugentlig supervision.
Jonna Winther
Specialist, teamleder og supervisor i psykoterapi

10

11

TYPISKE UDVIKLINGSVEJE I PSYKIATRIEN
En karriere i psykiatrien kan starte
forskellige steder og følge mange
forskellige veje. Typisk afhænger
de af, hvilken videreuddannelse,
du vælger og om du brænder for at
kunne udfolde din specialistviden
eller for at have et bredere virkefelt.
Nedenfor kan du læse om nogle af de
mest udbredte veje for psykologer i
psykiatrien. Udover nedenstående er
der også andre muligheder, herunder
fx inden for forskning eller koordinering af uddannelsesindsatserne det
pågældende sted i psykiatrien.

SPECIALIST
Som specialistuddannet vil du typisk arbejde på en afdeling, der afspejler dit speciale, fx psykoterapi eller klinisk
børneneuropsykologi i et ambulatorium for børn og unge
med spiseforstyrrelser eller angst. Eller psykopatologi på
et ambulatorium for voksne med fx personlighedsforstyrrelser og PTSD. Som specialist får du mulighed for at gøre
brug af din specialistviden, fx ved at du varetager mere
komplekse behandlingsforløb.
Du vil fx foretage diagnostiske udredninger og gennemføre klinisk psykologiske undersøgelser og test af
psykiske problemstillinger, herunder vurdere indikation
for psykoterapi.
Du vil som specialist (i fx psykoterapi) også udforme og
varetage behandlingsforløb (individuelt/gruppe/familie),
gennemføre psykoedukation, varetage støttende samtaler for pårørende og være med til at kvalificere behandlingsopgaver samt supervision af kolleger.
Flere steder i landet er der stor efterspørgsel på specialister i fx psykoterapi og i børneneuropsykolog mv.

Specialpsykologuddannelsen giver dig bred indsigt i psykiatrien. Da uddannelsen varer fire år, får du også betydelig psykologfaglig erfaring indenfor fx psykopatologisk
udredning, diagnostik samt psykologisk behandling, behandlingsplanlægning og koordinering af patientforløb
med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde.
Den indsigt og erfaring giver adgang til mange forskellige
opgaver og stillinger og er desuden et godt afsæt for en
eventuel karriere som leder i psykiatrien. Efterspørgslen
på specialpsykologer er stigende mange steder i landet.
Som specialpsykolog optager du psykiatrisk, medicinsk og social anamnese, laver kliniske psykopatologiske undersøgelser og udredninger, diagnosticerer, skriver
journaler, koordinerer, beslutter og visiterer patienters
undersøgelses- og behandlingsforløb samt udfærdiger
epikriser. Dertil varetager du som specialpsykolog også
psykoterapi samt pårørendesamtaler og eftersamtaler i
forbindelse med anvendelse af tvang.

LEDER
Som psykolog er der forskellige muligheder for at blive
leder i psykiatrien. I ledelsesrollen i psykiatrien sondres der
mellem, om man har faglig ledelse eller personaleledelse
eller begge dele. Herudover er der en række niveauer, som
man kan være leder på, alt efter organiseringen det pågældende sted, fx:
• Teamleder: Her har man typisk det faglige ledelsesansvar for et mindre team (10-15 medarbejdere) – ofte
med samme faglighed som én selv. Udover det faglige
ansvar for medarbejderne indgår man ofte også selv i
patientforløb.
• Afsnitsleder: Her har man typisk både faglig ledelse og
personaleledelsesansvar for en større gruppe medarbejdere fra forskellige faggrupper – det kunne fx være i et
ambulatorium. Mange steder vil man som psykolog indgå
i en duoledelse med en overlæge, der har det lægefaglige ansvar. Under sig har man i visse tilfælde et antal
teamledere og som oftest vil man referere til en afdelingsledelse.
• Afdelingsleder: Som afdelingsleder indgår du typisk i en
duoledelse med en ledende overlæge og du har fagligt
og personalemæssigt ansvar for et antal afsnit.

IKKE-AUTORISERET OG AUTORISERET PSYKOLOG

PSYKOLOGPRAKTIKANT

Som autoriseret psykolog i psykiatrien udfører du selvstændigt klinisk psykologarbejde og du vil typisk komme
til at arbejde med de mest udbredte opgaver såsom test,
udredning og psykoterapi. Mange steder i psykiatrien vil
man søge at få lagt en plan for, hvordan du kan opnå en
yderligere specialisering.
Starter du som ikke-autoriseret psykolog vil der blive
lagt en plan for, hvordan du hurtigst muligt kan opnå din
autorisation. Du kan tidligst autoriseres to år efter afsluttet kandidatuddannelse i psykologi og du skal have
modtaget mindst 160 timers supervision. Det sikrer et
højt psykologfagligt niveau, idet du under autorisationsforløbet i psykiatrien modtager vejledning i det praktiske
arbejde af en mere erfaren og autoriseret psykolog. Som
ikke-autoriseret psykolog underviser og superviserer du
ikke andet personale.

Nogle steder i psykiatrien kan du allerede under dit
psykologstudie få dine første erfaringer med psykiatrien – nemlig som psykologpraktikant. Som psykologpraktikant er du typisk i en afdeling i ca. 30 timer om
ugen i 14 uger. Du tildeles en psykolog som vejleder
og modtager supervision hos denne. I starten vil du
primært være sammen med psykologer og andre faggrupper som observatør og deltage i psykologmøder.
Senere i forløbet kan du fx få mulighed for at have
individuelle samtaleforløb med patienter eller indgå
i udredningssamtaler mv. For mange kan et sådant
praktikforløb være et første skridt til et arbejde i psykiatrien.

Karriereveje i psykiatrien for psykologer

Som specialpsykolog kan du have ansvaret for behandlingsplanlægningen og være selvstændigt behandlingsansvarlig for hele patientforløb.
Som specialpsykolog tilknyttet fx et psykiatrisk sengeafsnit går du dagligt stuegang hos dine egne patienter og
har fuldt overblik over behandlingen.
Du deltager endvidere i undervisning og tværfaglige
behandlingskonferencer på det psykiatriske afsnit. Specialpsykologen indgår også typisk i vejledende, rådgivende
og undervisningsmæssige funktioner.

SPECIALPSYKOLOG
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Herudover findes der også andre ledelsesroller, fx udviklingschef. Antallet af psykologer med lederroller er klart
størst i de to første niveauer, men med specialpsykologuddannelsens udbredelse er antallet af psykologer i ledelse
stigende.
■.
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KOMPETENCER
OG UDDANNELSE

Personlige kompetencer:
Ann Colleen Nielsen, Udviklingschef,
specialpsykolog og specialist i psykopatologi, Psykiatrisk Center Ballerup:
Man skal kunne lide at arbejde i teams og
tværfagligt og have lyst til at sparre og lære
med kolleger.

tion. I psykiatrien er der gode muligheder for at opnå de
nødvendige timers udredning, intervention og supervision.
Herefter vil den videre kompetenceudvikling og
specialisering typisk afhænge af behovene i den del af
psykiatrien, hvor man er ansat. Overordnet er der dog tre
udviklingsveje til yderligere specialisering:
• Kortere kurser og forløb
• Specialistuddannelse
• Specialpsykologuddannelse

I psykiatrien vægtes faglighed højt og det er derfor en styrke at være autoriseret, specialiseret eller have tidligere
erfaring fra psykiatrien, når man søger job i psykiatrien.
Mange steder i psykiatrien kan man også ansættes uden
yderligere uddannelse end sin psykologgrad fra universitet.
På grund af kompleksiteten i sagerne og bredden i
patienterne i psykiatrien, videreuddannes eller opkvalificeres rigtig mange psykologer allerede tidligt i deres
ansættelse. Det første skridt er typisk at opnå autorisa-

Man skal også kunne trives med, at der skal
være et vist flow, hvor der både kommer nye
patienter ind og vi får afsluttet patienter eller

Faglige kompetencer:

sendt dem videre til primær sektor.

Jakob Lind Bern, faglig leder og specialpsykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Ambulatorium Vejle:

Juno Calmer, chefpsykolog,
Psykiatrisk Center Ballerup:
Fleksibilitet og evnen til at træffe selvstæn-

For at være en god specialist skal man også

dige beslutninger bliver, sammen med evnen

være en god generalist og have en bred

til at diagnosticere, nøglekompetencer for

psykopatologisk forståelse.

psykologer i psykiatrien i fremtiden.

Specialist

Supervisor
Børnepsykologi

(3 års fuldtidsbeskæftigelse efter

(2 års praksis efter opnåelse af
specialistgodkendelse)

autorisationen)
3 års varighed

Voksen-psykologi

Praktikant

nyuddannet psykolog
Autorisation
160 timers
supervision

I modellen til højre
kan du få et overblik

Arbejds- og organisationspsykologi
Teoretisk del

Autoriseret Psykolog
Erfaring fra fx kommune, egen praksis mv.

over de mest udbredte uddannelsesforløb som psykolog
i psykiatrien

Karriereveje i psykiatrien for psykologer
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Specialpsykolog

Introduktions

Hoved-uddannelse

(4 år efter autorisation)

uddannelse

36 md.

4 års varighed

12 mdr.
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Praktisk del

Profilbeskrivelser/

Gitte Bjerregaard Jensen

PSYKOLOG

Psykolog i gang med at tage autorisation, Ambulatorium børne- og ungdomspsykiatri, afdeling
for angst og depression, Børne og ungdomspsykiatrien, Aalborg Universitetshospital,
Region Nordjylland.
net. Det bidrager til, at vi kommer omkring barnet på en
grundig måde og tager højde for kompleksiteten i barnet
og dets reaktioner. Det bidrager også tit til en god faglig
drøftelse fx på konferencer, hvor vi er læger, psykologer
og sygeplejersker. Det er ikke altid, vi er enige, men det er
vigtigt at få de forskellige perspektiver på barnet, fordi
det sikrer en god dybde i vurderingerne.

Hvorfor valgte du psykiatrien?
Jeg havde under mit studie været i praktik i psykiatrien.
Jeg havde tidligere ikke forestillet mig at arbejde i psykiatrien, men praktikken byggede bro mellem mig som nyuddannet og arbejdet i psykiatrien. Under min praktik fik
jeg øjnene op for mulighederne i psykiatrien og syntes, det
var et både spændende og fagligt ekstremt udfordrende
arbejde.
Jeg kunne mærke, at det gav mig stor arbejdsglæde
at bidrage til at hjælpe børn, unge og deres familier. Her
fandt jeg også ud af, at jeg var god til at skabe en alliance
med familierne, hvilket er vigtigt i undersøgelsen af barnet og i det videre arbejde med både barn og forældre og i
overleveringen til primær sektor. Så jeg valgte at gå videre
med psykiatrien.
.
Hvad kan du lide ved at arbejde i psykiatrien?
Det er blandt andet den meget varierede hverdag. Jeg
har mange forskellige arbejdsopgaver, såsom samtaler i
forbindelse med udredningsforløb, psykologisk testning,
afholdelse af psykoedukationskursus for forældre, afholdelse af netværksmøder og terapi. Og så er det spændende, at der er så mange faktorer, som spiller ind i forhold til
barnets forløb hos os. Mange ting der påvirker, hvor meget
barnet vil åbne sig og hvilken alliance, vi kan skabe.
Det er også en stor fordel, at man ikke står alene men
altid har nogen, man kan trække på. At man er del af et
stærkt fagligt fællesskab og at der altid er enten en læge
eller psykolog i nærheden, som jeg kan sparre med, hvis
jeg er i tvivl. Omvendt mærker jeg også, at mine kollegaer
går til mig og at min vurdering er værdifuld for dem, selvom jeg ikke har mange års klinisk erfaring. Det har været
med til at udvikle mig meget.
Det tværfaglige samarbejde er vigtigt, fordi de forskellige faggrupper har forskellige perspektiver på bar-

Karriereveje i psykiatrien for psykologer

Hvad er dine arbejdsopgaver?
Det er meget alsidigt og varieret. Alle dage er ret forskellige. Det er det fede ved det – at der er så mange forskellige
opgaver. Det er udfordrende i starten, men med tiden bliver det meget motiverende.
Dels laver jeg en del behandling, hvor jeg har flere individuelle samtale- og terapiforløb inden for især angst og
depression. Det sker typisk i samarbejde med forældrene.
Og så laver jeg udredning, hvor jeg undersøger det barn,
der kommer ind, og forsøger at finde en forklaring på dets
tilstand og reaktioner. Udredningen består blandt andet
af samtale med barnet, hvor den eventuelle psykopatologi
afdækkes og samtale med forældrene om barnets livshistorie. Der indgår også en del testarbejde i udredningen,
hvor vi har en buket af forskellige typer af tests, fx WISC,
test af opmærksomhed og eksekutive funktioner mv.
Vi har nogle standard-udredningspakker, men det sker
ofte, at de bliver forlænget, fordi det ikke er entydigt,
hvordan vi skal forstå barnet.
Når vi har færdigudredt, så vurderer vi nogle gange, at
barnet skal have hjælp et andet sted end psykiatrien. Så
laver jeg netværksmøder med fx skole, PPR, forældre osv.
for at drøfte en koordineret indsats i forhold til, hvordan vi
får støttet barnet bedst muligt fremadrettet på tværs af
de miljøer, barnet indgår i.
Det vigtige er egentlig ikke selve diagnosticeringen,
men at vi får målrettet behandling og støtte.
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Hvilke fordomme havde du selv om psykiatrien?
Fx at alle børn får en diagnose og at de kommer lynhurtigt
ind og ud – sådan lidt fabriksagtigt. Det ville jeg slet ikke
kunne være i. Vi har alle et ønske om at gøre det bedste for
alle der kommer derind, og vi strækker os i mit team langt
for at hjælpe den enkelte familie.
Nogle gange går det lidt hurtigt og vi har ikke altid ressourcerne til at lave de lange forløb, men generelt er det ikke
sådan. Der vil altid kunne bruges flere midler og ressourcer i
psykiatrien, men vi får det bedste ud af de rammer, vi har.
Hvad giver dig størst arbejdsglæde?
Variationen i opgaverne motiverer mig rigtig meget og
stimulerer mig fagligt.
Men det, der gør mig mest glad, er nok de længere
samtaleforløb med unge, der har det rigtig skidt, og hvor jeg
kan se, at jeg bidrager til bedring. Det er så opløftende og
giver mig rigtig stor arbejdsglæde – det at kunne bidrage til
at hjælpe og udvikle.
Og så er det rigtig vigtigt for mig at have gode kolleger
– og det har jeg. Vi er ti i min del af ambulatoriet fra forskellige faggrupper. Vi har det godt kollegaer imellem, og
vi har et godt arbejdsmiljø. Der er faglig og personlig respekt for hinanden og hinandens vurderinger og vi engagerer os i hinandens liv. Det er noget af det allervigtigste.
■
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Gitte Bjerregaard Jensen
Børne og ungdomspsykiatrien,
Aalborg Universitetshospital, Region Nordjylland
2018-:

2018:

Psykolog, Ambulatorium for Børne- og
Ungdomspsykiatri, afdeling for angst og
depression
Cand.psych. Under studietiden i praktik i
psykiatrien

Profilbeskrivelser/

Jonna Winther

SPECIALIST OG SUPERVISOR I PSYKOTERAPI
Klinik for Spiseforstyrrelser. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling, Region Midtjylland

Hvorfor valgte du psykiatrien?
Det var meget det behandlingsmæssige, der tiltrak. Der
er flere behandlingsmuligheder her, end jeg kunne få i
PPR – fx individuel, gruppe- og familieterapi – og samtidig er der også udredningsopgaver. Jeg var tiltrukket af,
at spiseforstyrrelsesbehandling spænder så bredt samtidig med, at det også er et snævert felt. Der er ofte en del
komorbiditet hos patienter med spiseforstyrrelser.

laver behandlingsforslag. Der er både en udredningskonference i forhold til de nye patienter og en behandlingskonference, hvor vi drøfter de aktuelle behandlingssager:
om der er udfordringer, der skal håndteres, eller patienter, der har svært ved at komme videre.
Tirsdage har jeg typisk konferencer i Skejby – både
en udredningskonference og en behandlingskonference.
Derudover har jeg sparring med kommunerne, hvor de kan
ringe ind og drøfte anonyme sager. Det er del af et projekt
med Skanderborg og Herning kommuner lige nu. Her kan
deres socialrådgivere, skolelærere, sundhedsplejersker
osv. ringe ind via et team i kommunen og få sparring i forhold til børn og unge på vej til at få en spiseforstyrrelse.
Eftermiddagen går typisk med gruppeterapi med unge,
der er på vej ud af deres spiseforstyrrelse.
Det meste af onsdagen har jeg teamleder-møde med
de andre teamledere – også dem fra voksenområdet – og
den øvrige ledelse, hvor vi primært drøfter sager i forhold
til drift, herunder vedrørende personale, planlægning,
overholdelse af UBR osv. Derefter er der visitationskonference, hvor vi behandler sager til indlæggelse: hvem der
skal indlægges, hvem der er ved at blive udskrevet og måske skal overgå til ambulant behandling hos os.
Om torsdagen modtager vi nye patienter og gennemfører afklarende samtaler med patient og familie, hvor vi
vurderer sværhedsgraden af deres symptomer og målgruppeafklarer. Vi vejer patienten, spørger ind til, hvordan deres forløb startede og hvad symptombilledet er, og
vi konkluderer sværhedsgraden af deres spiseproblemer.
Herefter mødes jeg med de andre, der har haft afklarende
samtaler, hvor vi prioriterer, hvem der skal videre til forundersøgelse i efterfølgende uge. Resten af dagen går
typisk med netværksmøder og familiesamtaler.
Fredag er typisk supervisionsdag, hvor jeg superviserer yngre psykologer, der er på vej til autorisation, og
vores team får supervision af én fra et voksenafsnit. Jeg

Hvad er det spændende ved arbejdet i psykiatrien?
Jeg synes, det behandlingsmæssige er utrolig spændende. Man bruger meget sig selv, når man sidder med en familie eller en gruppe. Man bliver nødt til at give noget af
sig selv for at få forandringen til at ske. Men det er også
krævende og et vanskeligt felt, idet patienternes ambivalens i forhold til at ville være rask skinner så tydeligt
igennem i behandlingsforløbene.
Spiseforstyrrelse er specielt, fordi mange patienter
ikke umiddelbart er motiverede for behandling og forandring. Det er derfor en stor fordel, at vi i Børne- og Ungeområdet altid arbejder gennem børnenes og de unges
forældre – at vi arbejder med en hel familie med børn og
voksne, som alle bruges som ressourcer i behandlingen.
Det at se at det lykkes undervejs – og at man har hjulpet nogen – giver en stor tilfredsstillelse og lyst til at
kæmpe videre med næste sag. Det er en lang vej at blive
fri af en spiseforstyrrelse, men det er tilfredsstillende
at være med til at se, hvordan man kan løse problemstillingerne for patienterne og familierne.
Hvordan ser en typisk uge ud?
Jeg dækker både Skejby og Herning og har opgaver begge
steder.
Hver anden mandag er jeg i Herning og med på deres
konferencer, hvor vi drøfter patienter og tager beslutninger i forhold til patienterne dér. Her stiller vi diagnoser og
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har også den kliniske vejledning af specialpsykologstuderende, hvor der er ugentlig supervision og vejledning i fx
familieterapeutiske forløb.

Jonna Winther
Specialist og supervisor i psykoterapi.
Klinik for Spiseforstyrrelser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling
Region Midtjylland

Hvordan er det tværfaglige samarbejde hos jer?
Det kører virkelig godt og vi kan slet ikke undvære det
tværfaglige. Det er en af styrkerne ved, at den her behandling ligger i psykiatrien. Dels har vi læger, som man
tit har brug for til de somatiske vurderinger og blodprøver. Dels har vi sygeplejersker, som har mulighed for at
være helt tæt på patienterne under måltiderne sammen
med patienternes forældre. Vi har en diætist til at lave
kostplan, en fysioterapeut til det kropslige og vi har socialrådgivere til at lave linket til det kommunale system,
som er en vigtig faktor i tillæg til vores behandling.
Tit er vi også to på sagerne, hvor jeg så fx har en sygeplejerske med i forløbet. Herudover mødes vi ugentligt til
konferencerne, hvor alle hører om problemstillingerne og
kan byde ind med deres fagligheder. Selvom det stadig er
et sygehus med den lægefaglige hierarkiske struktur, har
vi et ligeværdigt samarbejdsforhold med lægerne og en
ret flad struktur i vores team.

2015

Teamleder for Børn-og Unge-teamet ved
Center for Spiseforstyrrelser
2014
Supervisor i psykoterapi
2009
Specialist i Psykoterapi
2004
Psykolog ved Center for Spiseforstyrrelser,
Risskov
2000
PPR Randers
1996
PPR Hadsund
1996
Cand.psych.
1986-90 Arbejdet som og uddannet som intensiv
sygeplejerske

Hvordan er mulighederne for både faglig og personlig
udvikling?
Hvis man søger om videreuddannelse, så har der altid været gode muligheder for det. Det er noget, der prioriteres,
at man uddanner sig; den øverste ledelse tænker også, at
det faglige fundament er nødvendigt. Vi lægger fx meget
vægt på, at man i løbet af de første tre år får sin autorisation i hus. Herudover er der supervisionsfora, hvor man
kan få både intern og ekstern supervision.
Der er tilpas mange udfordringer i hverdagen i mit
job til, at jeg aldrig kommer til at køre på automatpilot. Det kan jeg godt lide, og jeg nyder at kunne trække på min erfaring efter mange år på samme arbejdsplads og nyder at hjælpe de nye på vej ind på området.
■
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Profilbeskrivelser/
Profilbeskrivelser/

Lottesophia Gordon Drejer

Faizeh Foumashi

SPECIALPSYKOLOGSTUDERENDE
Børne- og Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland
Hvorfor valgte du specialpsykologuddannelsen?
Jeg havde før været i PPR og valgte uddannelsen, fordi jeg
gerne ville ind i psykiatrien og specialisere mig inden for
børne- og ungeområdet. Det gav uddannelsen mig mulighed for og samtidig ville jeg få mulighed for at se forskellige områder af psykiatrien.
Specialpsykologuddannelsen har gjort stort indtryk
på mig både i forhold til det faglige niveau, når vi er på
kurser, men også fordi man får mulighed for at se psykiatrien fra alle vinkler.

Specialpsykolog og specialist i psykoterapi og supervisoruddannet
Der er rigtig gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Dels fordi niveauet er rigtig højt og man kommer
ind på alle områder, men også fordi man i fire år kommer
ud i mange forskellige typer af afdelinger og får prøvet
sig selv af personligt og fagligt.
Hvad er dine arbejdsopgaver?
En typisk arbejdsuge kan bestå af mange forskellige arbejdsopgaver og er meget varieret. Typisk er der nogle
terapiforløb og nogle udredninger og tilhørende opgaver.
Og så er der ofte nogle netværksmøder, hvor man mødes
med barnet, skolen, kommunen og familien.
Derudover er der også konferencer, hvor vi mødes og
drøfter en sag og dens videre forløb.
Hvordan er det tværfaglige samarbejde?
Samarbejdet med de andre faggrupper kan være forskelligt fra afdeling til afdeling, fordi afdelingerne i psykiatrien er ret forskellige. Men der er en stor tværfaglighed
alle steder og jeg er blevet positivt overrasket over den
respekt, der er for hinandens faglighed, og hvor meget
man bruger hinanden på kryds og tværs.
Hvorfor er det et meningsfuldt arbejde for dig?
For mig er det meningsfuldt at være i psykiatrien for at
have og bevare fokus på psykologien i psykiatrien. Derudover er det meningsfuldt for mig at have fokus på det
hele menneske bag diagnosen. Jeg kan fx huske et helt
almindeligt udredningsforløb med et barn, der fik en
autisme-diagnose, hvor forældrene fortalte, at de virkelig følte, deres barn og de blev set og at vi forstod deres
virkelighed. Og at på trods af at der er travlt, så følte de,
at det kun var deres barn, der var i fokus. Det gjorde mig
rigtig stolt og glad.
■

Faizeh Foumashi
Specialpsykologstuderende, Børne- og
Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland
2018:
2009:
2009:

SPECIALPSYKOLOG

Specialpsykologstuderende i Børne- og
Ungdomspsykiatrien, Region Sjælland
Psykolog hos Børnefamilieenheden (PPR)
Næstved Kommune
Cand.psych., Københavns Universitet

Lottesophia Gordon Drejer
Specialpsykolog, specialist i psykoterapi og supervisoruddannet Afdeling for Traume- og torturoverlevere,
Psykiatrien i Region Syddanmark
2017:

2012:
2011:
2010:
2008:
2007:
2006:

Specialpsykolog, Afdeling for Traumeog torturoverlevere, Psykiatrien i Region
Syddanmark
Specialpsykologuddannelse,
Aarhus Universitetshospital, Region Midt
Ambulatorium for rusmiddelpsykiatri
og ADHD, Region Midt
Ungdomscentret, Socialforvaltningen
i Aarhus Kommune
Voksenpsykologisk Kontor, revalidering,
Aarhus Kommune
Virksomheden Børn, Unge og Familie,
Varde Kommune
Cand.psych fra Aaalborg

Hvad er det spændende ved arbejdet i psykiatrien?
Jeg synes, det er spændende at arbejde med tungere
og mere komplekse lidelser. Her kan jeg bruge alt det,
jeg som psykolog kan – også ift. det udviklingspsykologiske og de sociale faktorer og aktører, fx jobcenter,
familieafdelinger, det somatiske område osv. Det er
vildt spændende med mange bolde i luften og jeg kan
godt lide selve detektivarbejdet i forhold til udredning og det at planlægge behandlingsindsatsen.
Noget andet spændende er at få skabt relationen
og samarbejdsrelationen til patienten og få dem til at
turde at lukke op og stole på én. At få skabt et rum,
hvor de tør dele det sværeste.
Hvorfor valgte du specialpsykologuddannelsen?
Uddannelsen tiltalte mig, fordi det var et tilrettelagt
uddannelsesforløb. Og så syntes jeg, at det var spæn-

Fortsættes ▶
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LEDELSE

dende at komme rundt i mange typer af afdelinger og også
prøve at være på sengeafsnit.
Hvad er dine arbejdsopgaver?
Overordnet set handler det rigtig meget om udredning,
behandling og supervision. Hos os er udredningen typisk
et forløb, hvor der indgår en psykolog, en fysioterapeut og
en socialrådgiver. Psykologen har førstesamtalen og det
koordinerende ansvar for det samlede forløb.
I forhold til behandling har jeg typisk de mere komplekse sager. Vores patienter mangler typisk en bred vifte af
ressourcer. Derfor er der stor varians i forhold til behandlingen. Det kan fx være traumefokuseret behandling og
egentlige længere psykoterapeutiske forløb. Mange af
dem kommer fra lande, hvor man ikke går til psykolog, så
de skal først sættes ind i, hvad psykiatri er.
Herudover laver jeg også konferenceledelse, hvor vi
mødes og drøfter aktuelle patientsager og deres videre gang.
Og endelig laver jeg en del supervision. Vi ses to timer
om ugen, hvor dem, jeg superviserer, har en problemstilling eller patient-case med, som de synes er udfordrende.
Det er spændende og holder min faglighed skarp, og så er
det rart at se kolleger udvikle sig.

Historisk set har det primært været læger og
sygeplejersker, der bestred lederstillingerne i
psykiatrien. Dette er dog ved at ændre sig og
der kommer hele tiden flere psykologer ind
i lederstillinger i psykiatrien. Dels fordi det
psykologfaglige perspektiv er et væsentligt
element i psykiatriens virkefelt og dels fordi
psykologbaggrunden kan give nogle naturlige
styrker i forhold til dele af det ledelses
mæssige virke. I det følgende kan du læse
mere om de typiske opgaver som leder,
udviklingsmulighederne og om to lederes
syn på at være i psykiatrien.

Kompetenceudvikling
Som leder er der en række kompetenceudviklingsmuligheder – igen alt efter hvilket niveau man er på og
ens erfaring. Mange steder har regionen interne ledelsesforløb, som man bliver tilbudt i forbindelse med
udnævnelse til leder eller når man når et nyt ledelsesniveau, fx vedrørende ledelse af medarbejdere eller ledere af ledere. Disse forløber typisk over et antal moduler og foregår i arbejdstiden. Emner spænder typisk
bredt over de gængse ledelsesdiscipliner i forhold til
kommunikation, personalepleje, faglig ledelse, driftsledelse osv.
Herudover vælger en del psykologer i psykiatrien at
tage en deltids masteruddannelse i ledelse på et universitet, når de har nogle års erfaring.
Endelig er der typisk mulighed for at deltage i eksterne lederudviklingsforløb inden for et specifikt ledelsesemne.
■

Typiske opgaver som leder
De typiske ledelsesopgaver kan variere alt efter ledelsesniveau (fx teamleder, afsnitsleder eller afdelingsleder)
og om der er tale om både fagligt og personalemæssigt
ledelsesansvar og om man er leder i en klinisk eller mere
administrativ funktion.
Har man direkte, fagligt ledelsesansvar af medarbejdere, vil opgaverne typisk indbefatte kvalificering og
godkendelse af medarbejderes forslag til fx diagnostik,
behandlingsplaner og afslutning af patientforløb. Herudover vil der typisk også være sparring om komplekse sager, ansvar for metodeudvikling samt deltagelse i
konferencer, hvor de aktuelle patientforløb drøftes og
behandles. Endelig indgår man i strategiske udviklingsopgaver på tværs af afdelinger og afsnit og varetager ansvaret for, at forandringer bliver implementeret i sin egen
del af organisationen.
Det personalemæssige ledelsesansvar handler primært om at sikre gode rammer for medarbejderne og at
de nødvendige kompetencer er til stede for at løse opgaverne. Det kan bl.a. indbefatte ansættelse og planlægning

Hvordan er det tværfaglige samarbejde?:
Jeg synes det er rigtig godt. Jeg har fx meget at gøre med
fysioterapeuterne, som varetager en stor del af behandlingen, men også med socialrådgivere. Det er rigtig givende, at vi rent faktisk laver tværfaglig opgaveløsning. Nogle
steder er faglighederne lidt mere adskilte og mindre koordinerede. Her er vi gode til løbende at orientere hinanden
mellem de enkelte elementer i patientforløbet, så patienten oplever en sammenhæng.
Hvad giver dig størst arbejdsglæde?
Det er alsidigheden og kompleksiteten; at der aldrig er
to dage, der er ens. Og så er det givende at få lov at være
den, der hjælper personen med at få beskrevet sine problemer. Også fordi patienten måske har været mange
andre steder, hvor de ikke har kunnet få hjælp. Det er
enormt privilegeret at være med til at ændre folks liv og
se dem få det bedre.
.
■
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af kompetenceudvikling af medarbejdere, 1:1 samtaler
og MUS, økonomi- og ressourcestyring mv.
Er man leder af ledere, fx på afdelingsledelsesniveau, er mængden af opgaver vedrørende strategiske
beslutninger og planlægning større, men der indgår
stadig en række opgaver i forhold til styring af den
daglige drift, herunder vedrørende fx økonomi og personaleressourcer.
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Diplomuddannelse i ledelse for psykologer
Dansk Psykolog Forening har i samarbejde med DTU
sammensat en lederuddannelse, som specifikt retter
sig mod psykologer. Uddannelsen videreudvikler dit
personlige og professionelle lederskab inden for organisation, økonomi, strategi, forandringsledelse og
kommunikation
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Profilbeskrivelser/

Jakob Lind Bern

KARRIEREVEJE FOR Faglig leder og specialpsykolog, Børne- og
Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle,
PSYKOLOGER I PSYKIATRIEN
Region Syddanmark

Jakob Lind Bern

FAGLIG LEDER

2018:

Faglig leder og specialpsykolog, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium Vejle,
Region Syddanmark

Hvordan er det tværfaglige samarbejde?
Samarbejdet med de forskellige faggrupper synes jeg
overordnet set er godt. Der har historisk set været nogle udfordringer i forhold til brugen af specialpsykologer,
men jeg synes vi i dag har et frugtbart samarbejde fx speciallæge og specialpsykologer imellem. Vi deler opgaverne rigtig godt og det får vores patienter og pårørende
udbyttet af i dag.

Hvorfor valgte du psykiatrien?
Jeg har tidligere været ansat i PPR, men jeg ønskede at gå
mere i dybden og specialisere mig, og det gav psykiatrien mulighed for. Man får en bred psykopatologisk viden
og psykiatrien er så stor, at man kan skifte rundt mellem
specialer.
Hvad er det spændende ved dit job?
Det er blandt andet, at jeg kan bidrage med psykologfaglig
viden og skabe en bredde i forhold til vores vurderinger og
en større faglig kvalitet i vores opgaveløsning til gavn for
patienter og pårørende. Det er også spændende at sørge
for, at vi har et velfungerende team, nogle gode kolleger
og noget, der fungerer i hverdagen. Derudover er det at
sidde med børnene og de pårørende. Det har jeg meget
større muligheder for her, end jeg havde i PPR – her er meget mere direkte patientkontakt.
Jeg er også glad for, at man selv er med til at tilrettelægge behandlings- og gruppeforløb og har stor indflydelse på det arbejde, man laver. Og fordi man har en bred
gruppe af kolleger, har man lettere ved at finde nogen,
man matcher med, samtidig med, at der er en høj psykologfaglighed, fordi der er så mange psykologer.

2011:
2009:
2008:

Hvad har overrasket dig mest ved at blive faglig leder?
Det er nok kompleksiteten i forhold til de opgaver, jeg skal
varetage. Jeg har dels et fagligt ansvar i forhold til andres
virke, dels i forhold til mine egne opgaver og derudover
varetager jeg også et organisatorisk ansvar i forhold til
min afdeling.
Hvad giver dig størst arbejdsglæde?
Som faglig leder er det at sætte et præg på de patientforløb, vi har, og at være med til at sikre, at vi leverer en
høj faglig kvalitet. Som psykolog er det nok særligt, når
jeg har haft nogle forløb med nogle børn eller unge, der
fx har haft nogle angstlidelser, hvor de har haft svært
ved at komme i skole og måske har haft fravær i flere år
og vi så i fællesskab med patient, pårørende og måske
primær sektor får dem tilbage i skole igen. Når den indsats lykkes, så er det virkelig personligt tilfredsstillende.
■

Hvad består en typisk arbejdsdag af?
Der findes ikke rigtig en typisk arbejdsdag, for jeg har en
meget varieret opgaveportefølje. Jeg har ledelsesopgaver, forestår godkendelse af andres arbejde fagligt og behandlingsmæssigt og derudover varetager jeg selv komplicerede patientforløb.
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Ansat specialpsykolog med faglig
ledelse
Specialpsykolog
Ansat i SPU stilling
Autoriseret psykolog, Børne- og
Ungdomspsykiatrien, Kolding
Cand.psych. aut.
Psykolog i PPR Vejle
Cand.psych., Aarhus Universitet

Profilbeskrivelser/

Ann Colleen Nielsen

LEDER

Udviklingschef på Psykiatrisk Center Ballerup, specialpsykolog og specialist i psykopatologi
Hvordan bruger du din psykologbaggrund som leder?
Jeg har gavn af min psykologbaggrund både i forhold til
personaleledelse, hvor man har en naturlig fordel, men
den er også relevant i forhold til hele behandlingsforløbet.
Selv når vi ikke taler behandling, der er psykoterapeutisk,
så er der jo psykologi involveret alligevel, så det psykologfaglige perspektiv har rigtig meget at byde ind med
■.

Hvad er det spændende ved at være leder i psykiatrien?
Det er flere ting – blandt andet at det giver god mulighed
for variation i opgaverne, spændende projekter og samarbejde med dygtige mennesker. Hvis man byder sig til,
så får man mange muligheder. Det er ikke kun daglig drift.
Men det kræver også, at man ikke har et 8-16 perspektiv.
Det er også utrolig interessant at være leder i psykiatrien, fordi det er et felt, der er under udvikling og dermed meget dynamisk og komplekst. Det er nogle spændende udviklingsopgaver, man får lov at være en del af.
Og så er det både spændende og meningsfyldt at
være leder i psykiatrien, fordi man får lov til at gøre en
forskel for nogle af de mennesker, der har det allersværest.

Ann Colleen Nielsen
Udviklingschef på Psykiatrisk Center Ballerup,
specialpsykolog og specialist i psykopatologi
Region Hovedstaden
2020:
2014:

2014:
2013:
2008:

Hvad er den vigtigste opgave som leder?
Den vigtigste opgave som leder i psykiatrien er at være
med til at skabe nogle rammer, der gør, at vi kan levere
den bedst mulige behandling til patienterne og samtidig
sikre et godt arbejdsmiljø for vores medarbejdere.

2004:

Hvad består en typisk arbejdsdag af?
En typisk arbejdsdag for mig er meget varieret. Der kan
både være 1:1 samtaler med medarbejdere eller ledere,
og senere samme dag kan jeg sidde til møde om noget,
der er langt mere strategisk og med mange flere mennesker. Så det er en god blanding af nogle ting, der skal ske
i morgen og noget, der måske først skal ske om et par år.
Hvordan er det tværfaglige samarbejde?:
Generelt oplever jeg, at samarbejdet med de andre faggrupper i psykiatrien er godt. Vi er tværfaglige og ikke
fællesfaglige, og der er både blik og respekt for de forskellige fagligheder og baggrunde, der er relevante for
kerneopgaven.
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Udviklingschef, Psykiatrisk Center
Ballerup, Region Hovedstaden
Afsnitsleder, Psykoterapeutisk Ambulatorium, Psykiatrisk Center Ballerup,
Region Hovedstaden
Specialpsykolog
Specialist i psykopatologi
Psykolog og teamleder, kompetencecenter for Selvmordsforebyggelse, Psykiatrisk Center København,
Region Hovedstaden
Cand.psych., Københavns Universitet

FORSKNING OG KVALITETSUDVIKLING
Selvom forskning i psykiatrien ikke er helt så udbredt som i somatikken, er der stadig en lang række
muligheder for at arbejde med forskning enten på
fuld tid eller på deltid.

Karriereveje i psykiatrien for psykologer
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Forskning skal bidrage til bedre kvalitet i udredning
og behandling
Typisk er det overordnede formål med forskning at udvikle
mere effektiv og tidlig opsporing af psykisk lidelse samt
bedre diagnostik, behandling og forebyggelse. Forskningen skal med andre ord bidrage til at løfte kvaliteten
i psykiatrien. Generelt er forskning inden for psykiatrien
mindre udbredt, end den er i fx somatikken.
Forskningsarbejdet kan være organiseret på mange måder.
Typisk er det opdelt i en eller flere centrale forskningsenheder i regionen og så forskning, der foregår lokalt på en
afdeling eller et afsnit. Ofte vil der være et samspil mellem funktionerne, så der samarbejdes på kryds og tværs.
Forskningsenhederne kan være specialiseret enten i forhold til målgruppe (fx børn og unge) eller typen af psykiske
lidelser (fx spiseforstyrrelser, affektive lidelser mv.).
Forskning skal gerne kunne omsættes til forbedret
kvalitet i patientbehandlingen og foregår derfor ofte i tæt
samarbejde med de kliniske afdelinger, så den har tæt tilknytning til og relevans for det daglige arbejde. Herudover
samarbejdes der, hvor det er relevant, med kvalitetsafdelingerne, som løbende arbejder med kvalitetsudvikling i
psykiatrien.
Det kan fx være gennem tværfaglige videnskabelige
studier af årsagssammenhænge for psykiatriske forstyrrelser eller forskning i innovative metoder til at afdække
underliggende faktorer for psykisk lidelse, så man på sigt
kan videreudvikle nye og mere hensigtsmæssige metoder
for diagnostik og behandling. Eller forskning i hvordan det
går patienterne videre i livet, eller hvor arvelige de psykiske lidelser er (skizofreni, bipolar lidelse, angstlidelse
m.v.), når der ses på tværs af generationer.
Forskningsresultater kan omsættes til praksis på forskellig vis. Det kan fx være lokalt på afdelingen, via oplæg
og på konferencer eller ved ændrede lokale retningslinjer
via kvalitetsafdelingen. Herudover inddrages evidensstudier fra forskningsprojekter, når de Nationale Kliniske
Retningslinjer for psykiatrien opdateres. Såfremt der ikke
forelægger tilstrækkelig forskningsmæssig evidens ved
udarbejdelsen af en retningslinje, vil det typisk føre til en
anbefaling om, at der gennemføres forskningsforløb, som
kan bidrage til at øge evidensen.
■

Kvalitetsudvikling
Kvalitetsarbejdet i psykiatrien i den enkelte region koordineres typisk af en central, tværfaglig
kvalitetsfunktion, der samarbejder med bl.a. de
kliniske afdelinger og forskere om forbedringstiltag. Her arbejdes der med forbedringsmetoder og -tiltag, der fx tager udgangspunkt i målene i Det Nationale Kvalitetsprogram. Arbejdet er
ofte rettet mod at understøtte øget patientsikkerhed, patientoplevet kvalitet i diagnostik og
behandling samt patient- og pårørendeinddragelse.

Alt det vi laver skal komme patienterne til gavn. Fx
ved at påvirke de Nationale Kliniske Retningslinjer
eller i vores daglige samarbejde med klinikken.
Ole Jakob Storebø
Seniorforsker, psykolog og ph.d.
Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland
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4 UDBREDTE TYPER AF STILLINGER

HVERDAGEN SOM PH.D.-STUDERENDE

Hvis man som psykolog gerne vil arbejde
som forsker indenfor psykiatrien, er der
overordnet set fire typer af stillinger:

PH.D.:
Der udbydes løbende ph.d. uddannelsesstillinger inden for psykiatrien. Antallet er
forholdsvis begrænset. Fx har psykiatrien i
Region Nordjylland en målsætning om, at der
hvert år skal være 6-8 studerende, der er i
gang med en ph.d.-uddannelse. Der er tale om
et treårigt forløb, hvor man bliver indskrevet
på et universitet men har tilknytning enten til
en klinik eller en forskningsenhed. Ph.d.-forløbet kan i visse tilfælde også tages som en
delestilling, hvor man en del af tiden arbejder
som psykolog på fx et ambulatorium. I så fald
varer forløbet typisk 5-6 år.

DELESTILLING:
I flere regioner er der stigende fokus på
oprettelse af delestillinger, hvor man en del
af tiden forsker og den resterende del varetager klinisk arbejde. I de fleste tilfælde vil det
være et krav, at du har taget en ph.d. for at
kunne blive forsker i en delestilling. Du kan
læse mere om at arbejde i en delestilling i
profil-beskrivelsen på side 32.

FORSKNINGSASSISTENT
Som forskningsassistent indgår du typisk i et
konkret forskningsprojekt. Opgaverne kan fx
være information til patienter om projektet og
indsamling af data via interviews og spørgeskemaer. Herudover kan der være mulighed for
at indgå i arbejdet med at designe projektet og
udarbejde videnskabelige artikler. Stillinger
som forskningsassistent er typisk tidsbegrænsede og ofte på deltid. Krav til kompetencer varierer, men i udgangspunktet forventes
det, at man er færdig med sin psykologuddannelse og også har opnået nogen erfaring og
interesserer sig for forskning inden for projektets genstandsfelt.
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HER KOMMER FINANSIERING TIL FORSKNING
OFTEST FRA:
•
•
•

Indholdet i en ph.d.-uddannelse kan variere men indeholder typisk fx:
•
•
•

FORSKER/SENIORFORSKER:
Som forsker er man ansat til at udvikle og
gennemføre forskningsprojekter indenfor
psykiatriens fagområder. Det kan fx være
projekter, der undersøger effekten af klinikkens behandling. Som fuldtidsforsker vil du
typisk være ansat i en forskningsenhed. Det
vil være et krav, at du har en ph.d. og at du har
udgivet publikationer inden for det pågældende felt.
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For at kunne tage en ph.d. er det en forudsætning, at du
er færdig med din universitetsuddannelse som psykolog.
For ph.d.-studier med tilknytning til psykiatrien lægges
der de fleste steder vægt på, at ph.d.-studierne har klar
klinisk relevans samt at arbejdet udføres sammen med
internationale relationer, fx superviseret af internationale vejledere.

•
•
•
•
•

Den enkelte afdelings budget
Forskningsenheden
En regional forskningspulje

I visse tilfælde indgår der eksterne midler i
finansieringen, fx fra fonde

En vejleder der arbejder ved et relevant internationalt
forskningscenter
Obligatoriske kurser
Opgaver i form af undervisning og vejledning af
studerende
Formidlingsopgaver, fx foredrag
Deltagelse i kurser og konferencer
Obligatorisk udlandsophold
Undervejs i forløbet skal der skrives et antal artikler til
et internationalt peer-reviewed tidsskrift
Der skal udarbejdes en afsluttende ph.d.-afhandling

Typisk vil man indgå i et miljø med muligheder for vejledning,
back-up og sparring og med kontakt til kliniske afdelinger.
■
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Profilbeskrivelser/

Martin Vestergaard Gøtzsche
Psykolog, ph.d. Børne- og Ungdomspsykiatrisk
Klinik, Region Sjælland

Martin Vestergaard Gøtzsche

2020
Autoriseret psykolog
2019-20 Ekstern lektor i Biologisk psykologi ved
Syddansk Universitet
2019
Klinisk psykolog og Forskningsleder ved
Børne- og Ungdomspsykiatrisk klinik,
Roskilde, Region Sjælland
2018-19 Klinisk psykolog ved Ambulatorium
for unge, B295, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Glostrup,
Region Hovedstadens Psykiatri
2016-18 Forsker ved Psykiatrisk forskningsenhed,
Slagelse, Region Sjælland
2015-16 Klinisk psykolog ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, B192, Ambulatorium
for småbørn, Bispebjerg,
Region Hovedstadens Psykiatri
2015
Ph.d. ved Det Sundhedsvidenskabelige
Fakultet, Københavns Universitet
2008-15 Klinisk forskningsassistent og
senere ph.d.-studerende på Funktionsog Billeddiagnostisk Enhed, Hvidovre
Hospital, MR-Forskning Sektion 714
2008
Cand.psych. ved Københavns Universitet

FORSKER I DELESTILLING KOMBINERET MED
KLINISK ARBEJDE
Psykolog, ph.d. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Klinik, Region Sjælland

Hvordan var din vej ind i psykiatrien?
Jeg tog min ph.d. lige efter jeg var blevet færdiguddannet
psykolog og ville derefter gerne ud at have noget klinisk
erfaring. Det var sværere end ventet at få et klinisk job,
bl.a. fordi klinikken havde lidt svært ved at finde ud af,
hvad jeg kunne, da jeg ikke havde taget de klassiske uddannelsesforløb. Men det lykkedes at få et job inden for
børn og unge i Region Hovedstaden og jeg fandt ud af, at
jeg havde samlet meget viden, som var vigtig for klinikken.
Siden da har jeg vekslet lidt frem og tilbage mellem klinik
og forskning afhængig af, hvor der var midler.

Herudover er det en stor personlig tilfredsstillelse at være
i klinikken.
Hvordan omsætter du fx forskning til praksis?
Det er lidt forskelligt. Nogle ting er nemmere at operationalisere end andre. Men primært sker det ved at formidle
indsigterne og skabe en bevidsthed, fx via oplæg til mine
kolleger. Og så gør jeg det selvfølgelig ved, at jeg selv prøver indsigter fra forskningen af i praksis.
Lige nu er jeg fx forskningsleder på et projekt om at forbedre udredning af autisme og hvordan vi bedre kan differentiere mellem de forskellige udtryk, som kan følge af
autisme. Det er jo ret praksisnært.

Hvordan ser en typisk arbejdsuge ud for dig?
Jeg sidder i en delestilling med 50% klinisk arbejde og
50% forskning. Så en typisk arbejdsuge er delt op i to dele.
To dages forskning med læsning, skrivning og andre forskningsaktiviteter og to dage i klinikken, hvor jeg bl.a. ser
patienter. Den sidste dag er delt op mellem de to. Det kan
være lidt svært at forske på deltid og i praksis er det ikke
altid nemt at dele det så hårdt op, men det er i udgangspunktet sådan, min uge ser ud.

Hvad er det spændende ved at være forsker?
Det er blandt andet, at forskning er et ”åbent fag”, hvor man
løbende kommer på forskellige projekter og kan bidrage
på forskellig vis og inden for forskellige områder. Nogle
gange er det kortere samarbejder og andre gange længere.
Og så er det ikke mindst at se, hvordan forskningen kan
være med til at forbedre den kliniske praksis.
■

Hvad er de positive sider ved at have en sådan
delestilling?
Det er nok primært at opleve, hvordan de to dele beriger
hinanden. Forskningen bliver bedre af, at jeg har et ben i
klinikken, så den ikke bliver virkelighedsfjern – jeg kan
bedre forholde mig til, om forskningen giver klinisk mening.
Det kliniske bliver bedre, fordi det kan drage nytte af
indsigterne fra forskningen. Havde jeg ikke været i klinikken, havde jeg ikke haft den samme mulighed for at omsætte forskningen til praksis.
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EN PATIENTFORENINGS PERSPEKTIV PÅ
BEHOVET FOR PSYKOLOGER I PSYKIATRIEN
I SIND arbejder vi for at sikre, at mennesker med sindslidelse og deres pårørende skal kunne udleve deres drømme og realisere et godt liv i samfundet. Sindslidelse er en
fælles udfordring for samfundet, mennesker med sindslidelse, pårørende og professionelle.
I Danmark er ca. 150.000 borgere i kontakt med psykiatrien om året. Vi har hver dag kontakt til mange mennesker med sindslidelser – eller med deres pårørende, Og vi
ved, hvor stor en forskel indsatsen fra psykologer i psykiatrien kan gøre.
For selv om medicinsk behandling er både nødvendigt
og gavnligt for mange med psykiske lidelser, så har den
ofte bivirkninger, der kan være betydelige, og derfor bør
brugen af medicin begrænses mest muligt. Medicinsk
behandling kan altså ikke stå alene men skal kombineres
med fx terapeutisk behandling – dvs. en direkte patientrelateret behandling udført af velkvalificeret personale.
Det er bl.a. her, psykologerne spiller en utrolig vigtig rolle
for patienterne. Her de kan gøre en virkelig stor forskel
for det enkelte menneske – barn, ung eller voksen.
Det gør de også, når de kyndigt bistår alle de, der ønsker
at forsøge sig med en ned- eller udtrapning af medicinsk
behandling og som har brug for støtte til at gøre det i et
kontrolleret, sikkert miljø uden at opleve tilbagefald.
Og psykologerne gør en stor forskel ved at bygge bro til
den sociale indsats, der i mange tilfælde er nødvendig for
at få succes med behandlingen af mennesker med psykiske lidelser. Hvis patienten er usikker med hensyn til
fremtidige boligforhold, uddannelse, beskæftigelse eller
relationer til familie og venner, vanskeliggør det behandlingen, rehabiliteringen og den personlige recovery. Her
er psykologen ofte bindeleddet mellem den psykiatriske
behandling og den sociale sektor i fx kommunen.
Vi har brug for dygtige psykologer i den regionale psykiatri, så vi kan give Danmarks sindslidende de bedste
muligheder for et godt og trygt liv. ■

Psykologerne gør også en stor forskel ved at bygge
bro til den sociale indsats der i mange tilfælde er
nødvendig for at få succes med behandlingen.

Knud Kristensen
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