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Forslag til set-up for kompetenceudvikling ift. samarbejdsaftalen om 

oligofrenipsykiatri 

 

Som en del af samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri skal kommunale medarbejdere tilbydes 

fælles kompetenceudvikling f.eks. i form af temadage, fælles skolebænk mv. i et samarbejde 

med regionen. Arbejdsgruppen om implementering af samarbejdsaftalen om oligofrenipsykiatri 

har udarbejdet nedenstående forslag til et set-up for kompetenceudvikling – kursusforløb, 

fagligt netværk, sideoplæring. 

 

Forslaget bygger alene på kompetenceudvikling ift. kombinationen af oligofreni og psykiatri. 

Det forudsættes således, at deltagerne kender de mest gængse psykiatriske lidelser, 

medicinkendskab og medicinhåndtering. 

 

Ressourceforbruget er forsøgt belyst i nedenstående, men der er ikke taget stilling til 

finansiering mv. Dette besluttes udenfor arbejdsgruppen. 

 

Kursusforløb for oligofrenipsykiatrikyndige i kommunerne 

 

Deltagerkreds: kommunale oligofrenipsykiatrikyndige. 

 

Indhold: Kompetenceløftet er målrettet psykiatri hos udviklingshæmmede. Dvs. kurset kan ses 

som en overbygning. Basisviden ift. kendskab til de mest gængse psykiatriske lidelser, 

medicinkendskab, medicinhåndtering er således en forudsætning. 

 

Kurset vil indeholde en gennemgang af psykiatriske diagnoser ved udviklingshæmmede: 

• Intro til specialet – særligt hos udviklingshæmmede 

• Sygdomsbilleder hos udviklingshæmmede 

• Udredning og behandling 

 

Omfang: 

2 dage – 8 timer pr. dag. 

Afholdes 1 gang årligt: I 2018 afholdes kurset i september/oktober.  

Det kræver deltagere, der repræsenter min. 10 kommuner for at kunne gennemføres.  

 

Ressourceforbrug: 

M-ambulatoriet: 2 x 8 timer til selve forløbet + 10 timers forberedelse. 

Ca. 32.000-40.000 kr. til 2 undervisere (oplæg + forberedelse).  

 

Undervisning kan afholdes af en af nedenstående: 

• M-ambulatoriet 

• Center for Oligofrenipsykiatri 

• Private udbydere af relevante kurser 

 

Kurset understøttes af sidoplæring (se nedenfor). 
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Samarbejde vedr. faglig udveksling af viden på området for oligofrenipsykiatri 

Der etableres et fagligt netværk for oligofrenipsykiatri. Netværket opbygges løbende i takt 

med, at kommunerne udpeger oligofrenipsykiatrikyndige medarbejdere.  

 

Deltagerkreds: Oligofrenipsykiatrikyndige og psykiatere fra kommunerne og medarbejder fra 

M-ambulatoriet, AUH Risskov. Praksiskonsulenterne inviteres til at deltage.  

Deltagerkreds 15-25.  

 

Indhold: 

Program: 

Kl. 9 – 12: faglig sparring, gensidig inspiration og udveksling af ny viden.  

Kl. 12:45 – 15: Faglige oplæg 

 

Omfang: Der afholdes 1-2 netværksdage årligt fra kl. 9 – 15 i april og oktober. 

 

Ressourceforbrug: 

Forplejning til netværksmøderne - deltagerpris svarende til kostprisen. 

Aflønning af interne undervisere fra kommunerne eller regionspsykiatrien afholdes af den 

enhed, hvor de er ansat. 

Udgift til evt. ekstern oplægsholder deles mellem deltagerne. 

 

Planlægningsgruppe: 

Der nedsættes en planlægningsgruppe med 1 repræsentant fra M-ambulatoriet og 2 

repræsentanter fra kommunerne. Deltagerkredsen i planlægningsgruppen udskiftes hvert 

andet år. Der er en administrativ tovholder de første to år til at løbe opgaven i gang 

(Sundhedsplanlægning/Psykiatri og Social/Sundhedsaftalesekretariatet). 

Lokation afklares af planlægningsgruppen.  

 

Netværksmøderne er et supplement til de andre kompetenceudviklingselementer af de 

oligofrenipsykiatrikyndige medarbejdere.  

 

Sideoplæring  

 

Deltagerkreds: Oligofrenipsykiatrikyndige i kommunerne. 

 

Indhold:  

Med sideoplæring tilbydes de oligofrenipsykiatrikyndige i kommunerne at komme med i det 

daglige arbejde på M-ambulatoriet. Det betyder, at de bliver tilbudt at følge en sygeplejerske i 

det daglige arbejde. Hermed er de med til at se nye patienter, lave opfølgninger på 

behandlingsforslag, komme med ud på hjemmebesøg hos patienter og deltage i konference 

omkring pt., hvor afdelingens læger, psykologer og andre sygeplejersker deltager. 

 

Sideoplæring kræver borgersamtykke samt er omfattet af reglerne om tavshedspligt. 
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Fordele ved sideoplæring: 

• Får indtryk af, hvordan samarbejdet er mellem det primære og sekundære 

sundhedsvæsen. Hvordan patienter får kontakt til egen læge, hvordan henvisninger 

bliver modtaget og behandlet. 

• Får oplæring i, hvordan udredningsarbejdet er tilrettelagt, hvordan der samles op på 

udredninger, samtalerne med patienterne og deres netværk. 

• Får kendskab til henvisningsårsager: adfærdsproblemer, depressioner, psykoser, ADHD, 

angst/tvangstanker og handlinger. 

• Får kendskab til behandlingsforslag og opfølgninger af disse, hvordan anbefalinger er til 

efterbehandling ved egen læge og netværk. 

• Får et kendskab til psykiske lidelser, og hvordan de kan manifestere sig hos 

udviklingshæmmede. 

• Får kendskab til, hvad pt. og netværk skal være opmærksomme på ved behandling og 

bivirkninger. 

• Ved sideoplæring er der grobund for relationsdannelse mellem den kommunale 

oligofrenipsykiatrikyndige og M-ambulatoriet. En god relation vil alt andet lige medvirke 

til at styrke det fremadrettede samarbejde (hvor let en kontakt kan opnås, hvad hjælp 

der kan ydes mv.). 

Omfang: 5 arbejdsdage. 

 

Ressourceforbrug: Sideoplæringen i M-ambulatoriet skønnes til at tage 1 time ekstra dagligt 

for de sygeplejersker, der påtager sig opgaven. Omfanget skønnes til at være 5-10 timer pr. 

sideoplæring. 

 


