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Lene Høgh, ledende overlæge, Psykiatrisk afdeling Aabenraa 

Psykiatrien er ramt af speciallægemangel. Det udfordrer patientbehandling, arbejdsmiljø og 
psykiatriens identitet, især i områder hvor speciallægemanglen er størst.  
 
Et af mine store fokusområder er rekruttering af læger til psykiatrien og jeg har et særligt 
kendskab til udfordringerne i yderområderne. Jeg håber på gennem bestyrelsesarbejdet at kunne 
påvirke og understøtte politiske beslutninger, som bedrer rekruttering og fastholdelse. 
 
Det er en katastrofe, at psykiatrien er taget ud af KBU. KBU er en utrolig vigtig rekrutteringskilde, 
og mange læger er blevet rekrutteret til psykiatrien gennem KBU. 
 
Det er vigtigt, at vi som fagligt selskab fastholder, at vi er særligt udfordret af speciallægemangel i 
psykiatrien, og at vi derfor fortsat skal have mulighed for at rekruttere til psykiatrien gennem KBU. 
  
Der er behov for kreativitet og nytænkning i forhold til initiativer, som kan bedre rekrutteringen til 
psykiatrien, især i yderområderne. 
 
Psykiatrien skal være attraktiv. Her finder jeg det igangværende arbejde med psykiatriens identitet 
vigtigt og vedkommende.  
  
Vi skal som videnskabeligt selskab være garanter for høj lægefaglig standard i psykiatrien. Det er 
vigtigt, at vi ikke alene sikrer høj faglig standard gennem krav til hoveduddannelsen, men også 
gennem krav om løbende efteruddannelse.  
 
Hvilken psykiatri er det, vi som psykiatere ønsker vores patienter skal møde? Hvorfor er reduktion 
af tvang en politisk beslutning og ikke et krav fra psykiatere?  
 
Jeg er dybt engageret i forebyggelse af bæltefiksering og mener, at det kun er ganske få 
bæltefikseringer, som er nødvendige og ikke kan forebygges. Jeg savner, at vi som psykiatere går 
forrest og stiller krav om mål for reduktion af bæltefikseringer. Det er os som psykiatere, der skal 
dagsordensætte holdninger, mål og visioner for reduktion af tvang gennem faglighed og viden om 
psykisk sygdom. 
 
Ved et valg ser jeg frem til at bidrage med at trække politiske beslutninger i den rigtige retning til 
gavn for patientbehandlingen.  

 


