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Region Hovedstadens Psykiatri - En del af Københavns Universitetshospital 

REFERAT 

Møde i: Opsamlende dialogmøde med speciallægerne i Region Hoved-

stadens Psykiatri (RHP) 

Dato: 24. august 2015 

Kl.: 16.30 – 18.00 

Sted: Bispebjerg Hospital, Uddannelsescentret 

Deltagere: Regionsrådsformanden, direktionen, hospitalsledelsen og ca. 

85 speciallæger fra RHP 

 

Ordstyrer: Centerchef Birgitte Welcher 

Referatet er kortfattet og medtager de mest centrale drøftelser fra mødet. Det betyder, 

at alle kommentarer og bemærkninger fra mødet således ikke vil være gengivet.  

 

Velkomst og indledning v/ Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen og 

Direktør Martin Lund  

 

Direktør, Martin Lund, bød velkommen til det opsamlende dialogmøde med special-

lægerne, hvor Regionsrådsformanden også deltog. Han gjorde opmærksom på, at hhv. 

voksenpsykiaterne og børne- og ungdomspsykiaterne havde bedt om mulighed for at 

holde indlæg, og at der var gjort plads til det i programmet.  

 

Regionsrådsformand, Sophie Hæstorp Andersen, takkede for at være med til mødet og 

var glad for dialogen og åbenheden. Regionsrådsformanden gav udtryk for, at hun på-

skønnede det gode arbejde, der udføres i RHP. Hun anerkendte, at der nogle steder er 

nedlagt senge og gjorde desuden opmærksom på, at der politisk er ønske om et be-

handle tæt på borgernes hverdag, og at det derfor handler om at tilrettelægge brugen af 

de senge, vi har, bedst muligt. Hun nævnte desuden, at der ikke er planer om at ned-

lægge flere sengepladser.  

 

Martin Lund understregede, at speciallægernes bekymringer gør indtryk, og at special-

lægernes input er helt afgørende for den videre udvikling af RHP. Han opridsede de 

mest centrale bekymringer, som er blevet rejst på de tidligere dialogmøder, herunder 

bekymringen om manglende sengepladser og ønsket om mere involvering, mere tid til 

kerneopgaven og færre registreringer og standarder samt bedre IT. Formålet med da-

gens møde var at samle op og kigge fremad.   

 

Oplæg v/ speciallægerne i hhv. voksenpsykiatrien og børne- og ungdomspsyki-

atrien 

 

Efterfølgende talte voksenpsykiaterne (ved Annick Parnas, Else Haaf, Gitte Ahle, Las-

se Schmidt). Indledningsvist blev det påpeget, at opsamlingen på dialogmøderne ikke 

havde været tilfredsstillende, og at rammerne for dette møde var for snævre.  

 



 Side 2 
 

Voksenpsykiaterne oplever afstand mellem den øverste ledelse og den kliniske hver-

dag. De berettede om stadigt mere accelerede patientforløb, pres på kapaciteten i 

akutmodtagelsen og et normskred ift. kvaliteten og pegede på behov for opgradering 

af  de ambulante tilbud, et bedre samarbejde med kommunerne og flere speciallæge-

ressourcer.  

 

Lasse Schmidt, fælles-tillidsmand for Yngre Læger læste det brev op, som gruppen af 

yngre læger på Psykiatrisk Center Amager havde sendt til direktionen et par uger for-

inden.  

 

Dernæst talte børne- og ungdomspsykiaterne (ved Charlotte Greisen og Anne Heur-

lin). De berettede om lignende forhold, herunder et betydeligt arbejdspres, for få spe-

ciallæger og manglende tid til og fokus på faglig udvikling.  

 

Et brev fra speciallægerne på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center til direktionen af-

sendt til direktionen dagen forinden mødet blev læst op. 

 

Dialog med Regionsrådsformanden og Direktionen 

Der var mulighed for at stille spørgsmål til Regionsrådsformanden og Direktionen. 

Der blev bl.a. spurgt ind til direktionens åbenhed over for kritik og muligheden for re-

el dialog og involvering samt muligheden for bedre udnyttelse af knappe speciallæge-

ressourcer, herunder blev der bl.a. drøftet ’speciallæger i front’. 

 

Regionsrådsformanden understregede, at hun ønsker dialog og åbenhed, og at det er 

vigtigt at komme frem med centrale budskaber.  Hun påpegede, at der er indgået sam-

arbejdsaftaler med kommunerne, og at der i den sammenhæng er etableret fora for at 

fremme samarbejdet. Hun nævnte desuden, at de udfordringer, speciallægerne i psyki-

atrien rejser, også findes på andre områder, fx inden for pædiatrien og på kræftområ-

det pga. kræftpakkerne. Behovet for ensartede forløb har været peget på af Regerin-

gens Udvalg for Psykiatri i deres handleplan. Regionsrådsformanden gjorde desuden 

opmærksom på, at dialogen også bør favne andre faggrupper, fordi patienterne ofte 

også efterspørger dem i forbindelse med deres forløb. 

 

Direktionen udtrykte tilsvarende et ønske om dialog og åbenhed og understregede, at 

man altid er velkommen til at ytre sig, og at direktionen meget gerne vil samarbejde 

om mulige veje frem. Direktionen vil sikre, at speciallægegruppen involveres i det vi-

dere arbejde om psykiatriens udvikling.  

 

Hvad gør vi nu? v/ Vicedirektør Peter Treufeldt 

Vicedirektør, Peter Treufeldt, understregede, at direktionen har stor tillid til speciallæ-

gerne, og at deres input i udviklingsarbejdet er vigtigt. Han fortalte om de initiativer, 

direktionen nu igangsætter på baggrund af den dialog, der har været med speciallæ-

gerne.  
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 Et overlægeråd, som kan udgøre det centrale forum for den videre dialog med 

direktionen samt regelmæssige møder med klinikcheferne 

 En arbejdsgruppe, der skal tegne et billede af ’fremtidens lægerolle’, herunder 

se på arbejdsopgaver og -vilkår, rekruttering og fastholdelse 

 En arbejdsgruppe, der skal se på ’behandling under indlæggelse’, herunder 

sengekapacitetens anvendelse 

 Opsamling på yngre lægers arbejdsmiljø 

 Revurdering af regler og retningslinjer på medicinområdet 

 Gennemsyn af uhensigtsmæssige standarder og registreringer 

 

Peter Treufeldt nævnte endvidere de seks mødefora i RHP som en mulighed for at gø-

re sin indflydelse gældende. Han sluttede af med at understrege, at direktionen altid er 

åben over for at få input til psykiatriens videre udvikling – også i forbindelse med de 

to ugentlige gemba-besøg, hvor de tre direktører kommer ud på centrene.  

 

[Se også brev fra Direktionen af 26. august 2015, hvor initiativerne er beskrevet nær-

mere] 

 

Tak for i dag v/ Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen 

Regionsrådsformanden takkede for mødet og gjorde opmærksom på, at spørgsmål, in-

put og kritik som udgangspunkt må gå gennem nærmeste ledelse.  Hun understregede 

samtidig, at dialogen ikke slutter her, men bør fortsætte på forskellige måder. Fx har 

regionspolitikerne besluttet, at der skal være mulighed for, at politikerne kan besøge 

hospitalerne og møde den hverdag, som klinikerne oplever, fx som halvdagspraktikan-

ter - selvfølgelig efter aftale med den enkelte medarbejder og ledelse forinden. 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


