Psykiatri, Falköping
Verksamhet
Psykiatri på Skaraborgs Sjukhus är uppdelad i 2 verksamhetsområden.
Psykiatri 1 bedriver psykiatrisk öppenvård fördelad på tio mottagningar i nio städer. I
uppdraget ligger att erbjuda specialiserad psykiatrisk vård i samverkan med kommunerna
och primärvården.
Öppenvårdsteamen ska utgöra basen för patientens vård. Det är här patientens vård ska
planeras och initieras. Hög tillgänglighet, hög kvalitet och prestationer i enlighet med uppdrag
är de övergripande målen.
Psykiatri 2 omfattar psykiatrisk heldygnsvård (106 vårdplatser) för hela Skaraborg samt
akutmottagningsverksamhet i Falköping. Verksamheten är uppdelad i subspecialiserade
behandlingsenheter. Allmänpsykiatrisk verksamhet bedrivs med en akutmottagning som är
öppen dygnet runt. Därutöver finns två allmänpsykiatriska vårdavdelningar, två
vårdavdelningar för patienter med psykossjukdom och en vårdavdelning för missbrukare
med allvarlig psykisk störning och personer med komplicerad abstinens. Särskilda
teamresurser finns för ökad samverkan med psykiatrisk öppenvård och kommuner.
Äldrepsykiatrin har en vårdavdelning där man utreder och behandlar patienter med kognitiv
funktionsnedsättning och misstänkta demenssjukdomar samt äldre patienter med
svårbehandlade depressioner och somatisk sjukdom. Man arbetar även genom
konsultinsatser i hela länet. Rättspsykiatrisk verksamhet finns med en vårdavdelning för
patienter från hela regionen som dömts till vård. I verksamheten ingår även ett
rättspsykiatriskt öppenvårdsteam.

Din tjänstgöring
Tjänstgöringen är upplagd så att man under större delen är placerad vid sjukhuset och under
2-4 veckor i öppenvård, när detta är möjligt.
Som AT-läkare ingår man i primärjoursschemat. Introduktion sker med en äldre kollega innan
man gör sitt första jourpass.
Det finns ett utbildningsschema speciellt utarbetat för AT-läkarna, där de viktigaste
sjukdomstillstånden gås igenom. Utbildningen är förlagd till onsdag eftermiddag och äger
mestadels rum i Falköping och omfattar 2 timmar/vecka. På torsdagar eftermiddagar
presenterar en AT-läkare ett patientfall för underläkargruppen.

Handledare
Under tjänstgöringstiden får man en personligt utsedd överläkare eller ST-läkare som
handledare. Ibland sker handledningen i grupp. Målsättningen är att det avsätts tid för
handledning 1 timme varannan vecka.

