Aalborg, februar 2022

Gæsteophold i psykiatrien - Klinik Psykiatri Syd
Tilbud til KBU-læger (og andre interesserede læger) i somatikken
Kunne du tænke dig at få et konkret indtryk af, hvad arbejde i psykiatrisk afdeling
indeholder, hvordan vi arbejder, hvilke patienttyper vi undersøger og behandler?
Så vil vi rigtig gerne byde dig velkommen til et fokuseret ophold hos os.

3 dages basisprogram
Vi har lavet et 3-dages program, som mest praktisk foregår tirsdag-onsdagtorsdag. Det endelige program vil vi lave ud fra dine eventuelle ønsker.
Første dag, tirsdag, følger du en overlæge om formiddagen i den psykiatriske
modtagelse (hvor de patienter, der er blevet akut indlagt dagen før, får lavet
gennemgang mhp videre plan).
Om eftermiddagen følger du en læge på et sengeafsnit på Mølleparkvej, enten i et lukket afsnit eller i et
afsnit med affektive patienter.
Ved middagskonference om tirsdagen overværer du besøg fra Liaisonsomatik. Hver tirsdag har vi besøg af en
somatisk overlæge og sygeplejerske, som tilser de psykiatriske ptt. vedr. somatisk sygdom.
Anden dag, onsdag, følger du en overlæge om formiddagen i et ambulatorium på Mølleparkvej (for patienter
med angst, depression eller bipolar lidelse). Om eftermiddagen er du med til klinik og teoretisk undervisning.
Tredje dag, torsdag, er du på Brandevej, hvor du om formiddagen er med på et af de to sengeafsnit.
Om eftermiddagen er du med i et af de to ambulatorier (for psykosepatienter).

5 dages program
Ønsker du/har du mulighed for at være her i 5 dage, kan programmet udvides individuelt, hvis du på forhånd
ved, at der er bestemte områder inden for psykiatrien, som du gerne vil have indblik i (fx ECT, som foregår
mandag og torsdag, eller andre specifikke områder).

Kontaktlæge
Du vil få en kontaktlæge de 3 dage, som vil tage imod dig første dag og ellers være klar til at svare på
spørgsmål mv. Men du kommer til at følge forskellige læger de forskellige steder.

Planlægning
For at sørge for god planlægning skal det fokuserede ophold aftales med mindst en måneds varsel.

Hvordan finder du os?
Du kan skrive til: Overlæge Ida Kattrup, idk@rn.dk, både mhp at lave præcise aftaler for gæsteopholdet
og for spørgsmål.
Ida Kattrup
UAO Klinik Psykiatri Syd, Almen

