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Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen
1.

Indledning

1.1.a

Det børne- og ungdomspsykiatriske speciale i henhold til målbeskrivelsen

Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, undersøgelse, diagnostik og
behandling af mentale og adfærdsmæssige forstyrrelser og sygdomme hos børn og unge. I alle aspekter af arbejdet
inddrages såvel patient som familie og det omgivende netværk.
Den børne- og ungdomspsykiatriske diagnostiske spektrum omfatter forstyrrelser og sygdomme, der strækker sig fra
afgrænsede tilpasnings- og krisereaktioner til gennemgribende udviklingsforstyrrelser og egentlige sindssygdomme.
Psykiske forstyrrelser og sygdomme hos børn og unge omfatter såvel medfødte som erhvervede tilstande. De
psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes debutere i børne- og ungdomsårene.
Psykiske problemer og vanskeligheder i bred forstand er hyppigt forekommende blandt børn og unge, men for
flertallet af tilfælde vil sådanne vanskeligheder være af lettere eller forbigående karakter, såfremt der i tide kan ydes
den fornødne støtte. Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, psykologiske og
sociale faktorer.
Med henblik på at kunne differentiere mellem normal og patologisk udvikling er det en forudsætning at have et
indgående kendskab til menneskets normale fysiologiske, sociale og psykologiske udvikling. De to sidstnævnte
områder omfattes ikke af den prægraduate undervisning i medicin, og må således erhverves som led i
speciallægeuddannelsen.
Målbeskrivelsen for specialet danner grundlag for specialets uddannelsesprogrammer, som således refererer til de i
målbeskrivelsen definerede kompetencer for 7 eksplicitte lægeroller, som er forudsætning for opnåelse af
speciallægeanerkendelse:
1. Medicinsk ekspert
2. Kommunikator
3. Samarbejder
4. Leder/administrator
5. Sundhedsfremmer
6. Akademiker
7. Professionel
1.1.b

Psykiatrien i Region Syddanmark

Agnete Philipsen er direktør for Psykiatrien i Region Syddanmark. Psykiatridirektøren har sammen med en stab af
medarbejdere sæde i Regionshuset i Vejle.
Sygehusledelsen i Region Syddanmark består af:
• Administrerende sygehusdirektør Peter Henriksen
• Lægefaglig direktør Anders Meinert Pedersen
• Sygeplejefaglig direktør Ole Ryttov
Sygehusledelsen har det ledelsesmæssige ansvar for driften af Psykiatrien i Region Syddanmark. Sygehusledelse og
administration har kontorer i Teglgårdsparken 26 i Middelfart.
Se organisationsdiagram for psykiatrien i Region Syddanmark nedenfor.
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Psykiatrien i Region Syddanmark er ét sygehus med afdelinger og funktioner fordelt over hele regionen. 3000
medarbejdere er ansat på sygehuset, der rummer distriktspsykiatri og sygehuspsykiatri med afdelinger i
Augustenborg, Esbjerg-Ribe, Haderslev, Kolding, Middelfart, Odense, Svendborg og Vejle.

1.1.c

Børne- og ungdomspsykiatrien i Videreuddannelsesregion Syd

Videreuddannelsesregion Syd har fire børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger, der er placeret i hhv. Odense,
Kolding, Esbjerg og Augustenborg. Alle afdelinger er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark, der er organiseret
som ét sygehus. Alle fire afdelinger er uddannelsesgivende i forhold til speciallægeuddannelsen i børne- og
ungdomspsykiatri.
Afdelingen i Odense har højtspecialiseret funktion og regionsfunktion for en række lidelser og modtager i den
forbindelse henvisninger fra andre dele af regionen og andre regioner, ligesom afdelingen som universitetsafdeling
indgår i den prægraduate lægeuddannelse.
Odense: 0-17 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge samt dagindlæggelse for børn og døgn indlæggelse for
unge, herunder skærmet funktion.
Kolding: 0-19 år inkl., dog i enkelte tilfælde op til 22 år. Ambulant funktion og døgnindlæggelse for børn og unge,
herunder skærmet funktion.
Esbjerg: 0-20 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge. Dagindlæggelse for børn og døgnindlæggelse for unge,
herunder skærmet funktion.
Augustenborg: 0-20 år inkl. Ambulant funktion for børn og unge. Døgnindlæggelse for unge, herunder skærmet
funktion. Augustenborg har et fremskudt børnepsykiatrisk ambulatorium i Åbenrå.
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1.1.d

Speciallægeuddannelsen i Region Syd

I Region Syd opslås årligt 5 hoveduddannelsesforløb (opslag marts/april til besættelse 1. september) og 10
introduktionsstillingsforløb (I-stilling). Hoveduddannelsesforløbene kan søges inden afsluttet I-stillingsforløb.
Godkendelse af I-stillingsforløb er dog en forudsætning for at hoveduddannelsen kan påbegyndes.
Ansættelse i introduktionsstilling sker efter ansøgning til - og ansættelsessamtale hos - den afdeling i regionen, som
har opslået stillingen.
Ansættelse i hoveduddannelsesforløb sker efter bedømmelse i specialespecifikt regionalt ansættelsesudvalg (med
repræsentation fra alle fire afdelinger).
Faglig profil kan downloades på www.bupnet.dk eller www.videreuddannelsen-syd.dk.
Speciallægeuddannelsen foregår på alle regionens 4 afdelinger:
Introduktionsuddannelse
Én af de 4 afdelinger.
Hoveduddannelse
1 hoveduddannelsesforløb med stamafdeling Esbjerg (1., 2. og 4.år) og 3. år i Odense
1 hoveduddannelsesforløb med stamafdeling Odense (1., 2. og 4. år) og 3. år i Augustenborg eller Esbjerg.
2 hoveduddannelsesforløb stamafdeling Kolding (1., 2. og 4. år) og 3. år i Odense.
1 hoveduddannelsesforløb stamafdeling Augustenborg (1., 2. og 4. år) og 3. år i Odense.
Den uddannelsessøgende læge vil i hoveduddannelsen være tilknyttet børnepsykiatri i 2 år og ungdomspsykiatri i 2
år.
1.2

Uddannelsens opbygning

Uddannelsens varighed efter afsluttet basisuddannelse er 60 måneder: 12 måneders introduktionsuddannelse og 48
måneders hoveduddannelse.
Målbeskrivelsen skal danne grundlag for udarbejdelse af uddannelsesprogrammer på de afdelinger, der indgår i
uddannelsesforløbet.
Uddannelsesprogrammet er den konkrete udmøntning af målbeskrivelsen i Videreuddannelsesregion Syd.
Afdelingens organisation af oplæring fremgår af uddannelsesprogrammet.
Individuel uddannelsesplan udarbejdes for den enkelte uddannelsessøgende læge i samarbejde med vejlederen
med udgangspunkt i uddannelsesprogrammet
I tilslutning til den del af hoveduddannelsesforløbet, som er placeret på hoveduddannelsesstedet, er der fokuserede
ophold på pædiatrisk og psykiatrisk afdeling. Formålet er opnåelse af de kompetencer i specialets målbeskrivelse,
der forudsætter læring i pædiatrisk/psykiatrisk afdelings regi.
Den uddannelsessøgende læge bliver for hvert uddannelseselement tilknyttet en ”udpeget” vejleder. Denne vejleder
udarbejder sammen med uddannelsessøgende en individuel uddannelsesplan. De daglige kliniske vejledere og
udpegede vejleder varetager i fællesskab den kliniske vejledning under uddannelsesforløbet.
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Uddannelsessøgende læger vil senere i hoveduddannelsesforløbet kunne fungere som udpeget vejleder og
derigennem erhverve delkompetencer som defineret i uddannelsesprogrammet.
Med henblik på godkendelse af den kliniske del af grundkursus i psykoterapi, bliver den uddannelsessøgende læge
tilknyttet godkendt specialist i psykoterapi.

2.

Klinisk uddannelse

2.2

Hoveduddannelse

Uddannelsesprogrammet for hoveduddannelsen er udarbejdet på baggrund af Målbeskrivelse for
Speciallægeuddannelsen i Børne- og Ungdomspsykiatri, som definerer formål med og indhold i
hoveduddannelsesforløbet og psykiatrisk og pædiatrisk fokuseret ophold.
Formål
• Uddannelse af lægen til at opnå specialist viden indenfor diagnostik, undersøgelse og behandling af almindeligt
og sjældnere forekommende børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme og forstyrrelser.
• Opnåelse af større viden om differentialdiagnostiske problemstillinger.
• At varetage forebyggelse, formidling, undervisning og administration vedrørende børne- og
ungdomspsykiatriske sygdomme og forstyrrelser på speciallægeniveau.
Indhold
Under supervision:
• Planlægge og forestå diagnostik, undersøgelse og behandling af børne- og ungdomspsykiatriske patienter og
deres familier
• Indgå i samarbejde med andre instanser.
• Deltage i og forestå teoretisk undervisning og projektarbejde;
• Udføre vejlednings- og undervisningsopgaver
• Indgå i administrative opgaver under supervision.
Varighed
48 måneder.
Vagtfunktion
Der skal i uddannelsesforløbet indgå vagtfunktion i minimum 24 mdr.
Heraf skal minimum 6 mdr.s vagtfunktion finde sted indenfor de sidste 2 års uddannelsesforløb.
Disse rammer er minimumskrav og det er den enkelte afdeling, der har ledelsesmæssig ret til at sætte rammerne for
vagtfunktionen.
Fordeling af funktionsområder
I Videreuddannelsesregion Syd indgår ophold ved to forskellige afdelinger inden for regionen, hvoraf den ene
afdeling er på universitetshospitalet. Den uddannelsessøgende læge opholder sig i flere afsnit med både børn og
unge inden for den samme afdeling. Da der ofte vil være tale om langvarige patientforløb tilstræbes, at det enkelte
uddannelseselement ikke er under ½ års varighed.
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2.3

Fokuserede kliniske ophold i psykiatri og pædiatri

Psykiatri
Formål:
At kunne vurdere og behandle patienter med de mest almindelige psykiatriske lidelser, da disse lidelser ofte
debuterer i barne- og ungdomsårene, og en del børne- og ungdomspsykiatriske patienter har forældre med disse
lidelser; under supervision at kunne behandle akutte psykiatriske tilstande og agere ifølge ”Lov om Frihedsberøvelse
og anden tvang i psykiatrien”.
Indhold:
Under supervision at modtage akutte og elektive patienter samt planlægge undersøgelses og behandlingsforløb for
patienter med de mest almindelige psykiatriske lidelser. For at lægen under uddannelse mere sikkert vil kunne
varetage vagtfunktion i børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, anbefales det at placere dette uddannelseselement
tidligt i hoveduddannelsen.
Pædiatri
Formål:
At opnå rutine i at foretage somatisk og neurologisk undersøgelse af børn/unge; at opnå rutine i at gennemføre
undersøgelse af det akut medtagede barn og dets familie; at kunne identificere neuropædiatriske og psykosomatiske
tilstande, der ofte indgår i differentialdiagnostikken eller befinder sig i en grænsezone mellem pædiatri og børne- og
ungdomspsykiatri.
Indhold:
Optage anamnese og foretage objektiv undersøgelse af akutte og elektive pædiatriske patienter, især patienter
henvist til neuro- eller socialpædiatrisk afdeling/ambulatorium, deltagelse i behandlingskonferencer o.l.
Fokuserede ophold på hhv. pædiatrisk og psykiatrisk afdeling, vil i Region Syd være placeret i tilslutning til
hoveduddannelsens første del.

3. Teoretisk uddannelse
I uddannelsen indgår teoretiske kurser placeret i forbindelse med basis- introduktions- og hoveduddannelsen:
Basisuddannelsen:
Kursus i pædagogik
Kursus i kommunikation
Introduktionsuddannelsen:
Introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri
Påbegyndelse af grunduddannelse i psykoterapi (tilstræbes)
Kursus i pædagogik modul II (vejledning)
Kursus i ledelse, administration og samarbejde modul I
Hoveduddannelsen:
Specialespecifikke kurser (H-kurser)
Grunduddannelse i psykoterapi
Kursus i ledelse, administration og samarbejde, modul II og III
Forskningstræningsmodul
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3.1

Generelle kurser

Det overordnede ansvar for de generelle teoretiske kurser er placeret i Sundhedsstyrelsen. Ansvaret for den
praktiske udmøntning er placeret hos de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse for flertallet af kurserne.
3.2

Introduktionskurser

Introduktionskurser omfatter uddannelsesaktiviteter organiseret af Dansk Psykiatrisk selskab i samarbejde med
Børne- og Ungdomspsykiatrisk selskab.
Dette kursus er ikke obligatorisk og kan erstattes af teoretiske kurser, der dækker de kompetencer, hvor dette er en
indlæringsstrategi. Kursets varighed er 14 dage og kurserne udbydes i alle tre uddannelsesregioner.
Oplysninger om afholdelse af kurser kan findes på www.bupnet.dk eller www.dps.dk.
3.3

Specialespecifikke kurser

Specialespecifikke kurser omfatter uddannelsesaktiviteter organiseret af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab
(BUP-DK) af 30 dages varighed, der er obligatoriske. Kurserne opstartes årligt.
Oplysninger om afholdelse af specialespecifikke kurser kan findes på www.bupnet.dk.
3.4

Forskningstræningsmodul

Den børne- og ungdomspsykiatriske forskning i regionen er organiseret i Forskningsenheden med hjemsted i
Odense og med forskningskoordinatorer i alle fire afdelinger. Forskningsenheden ledes af professor i børne- og
ungdomspsykiatri. I Uddannelsesregion Syd er denne tillige hovedvejleder i forhold til Forskningsmodulet og har
ansvaret for godkendelse af projektbeskrivelse, godkendelse af vejleder og afsluttende projekt godkendelse.
Speciallægeuddannelsens forskningsmodul gennemføres under ansættelse i et hoveduddannelsesforløb og skal
være påbegyndt senest 2 år efter start af ansættelse i hoveduddannelsesforløb og være afsluttet senest et halvt år
inden speciallægeuddannelsen er gennemført. Der kan dog gives dispensation fra dette for de første hold under ny
uddannelsesstruktur. Som udgangspunkt skal den teoretiske kursusvirksomhed afvikles indenfor 12 måneder.
Introduktionskurset kan dog gennemføres udenfor denne periode.
De regionale videreuddannelsesråd for læger er ansvarlige for, at kurserne gennemføres på baggrund af
Sundhedsstyrelsens vejledning. Forskningsmodulet har for den enkelte læge et samlet omfang af 148 timer svarende
til 20 normale arbejdsdage fordelt på 10 dages forskningsteori og 10 dages selvstændigt arbejde.
Forskningsmodulets teoridel består af to moduler:
Modul 1 der er fælles for alle specialer (3 dage).
Modul 2 der er specialespecifikt (4 dage).
Alle afdelinger, der har funktion som uddannelsessteder i hoveduddannelsen, er ansvarlige for, at lægen har
mulighed for at gennemføre Forskningsmodulet. Forskningsmodulet skal indgå i den individuelle uddannelsesplan,
og de overordnede retningsliner for modulet skal skemalægges med individuel klinisk vejleder og indskrives i
uddannelsesplanen indenfor det første år af ansættelse i hoveduddannelsesforløb.
Den uddannelsessøgende læge skal sikre sig, at Forskningsmodulet prioriteres og planlægges ved indgåelsen af den
individuelle uddannelsesplan i samarbejde med klinisk vejleder.
Aftalen for Forskningsmodulet skal indgås imellem den uddannelsessøgende og klinisk vejleder. Aftalen skal
godkendes af den vejleder, der udpeges eller vælges som vejleder til Forskningsmodulet.
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I Region Syd tager projektet udgangspunkt i stamafdelingen og vejledning varetages af godkendt forskningsvejleder
herfra. Hvis der ikke er godkendt forskningsvejleder i stamafdelingen er det hovedvejlederens ansvar at finde en
sådan.
3.5

Grunduddannelse i psykoterapi

Grunduddannelsen er en obligatorisk del af speciallægeuddannelsen i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri.
Grundkursus i psykoterapi udbydes for uddannelsessøgende indenfor psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri i
Region Syd. Kurset bør påbegyndes i tilslutning til introduktionsstilling.
Oplysninger om afholdelse af kurser i Region Syd kan findes på www.regionsyddanmark.dk.
Beskrivelse af grunduddannelsen i psykoterapi forefindes som bilag til uddannelsesprogrammet (Betænkning om
uddannelse i psykoterapi, juni 2008) og kan downloades på www.bupnet.dk.

4.

Kompetencer, lærings- og evalueringsstrategier

Målbeskrivelsen for Speciallægeuddannelsen i Børne- og ungdomspsykiatri beskriver kompetencer således:
En kompetence defineres som ”evne til at løse professionens centrale opgaver med rutine, herunder at besidde de
dertil nødvendige kundskaber, færdigheder, holdninger og personlige egenskaber.
Kompetencer inddeles endvidere i vidensbaserede -, færdighedsbaserede - og holdningsprægede.
Disse kompetencer søges opnået bl.a. ved klinisk arbejde, vejledning, undervisning internt samt kurser. Evaluering
af kompetencerne søges opnået ved bl.a. strukturerede samtaler med vejleder, feedback og den uddannelsessøgende
læges aktive deltagelse i interne konferencer og undervisning.
Præcisering af de enkelte kompetencer for opnåelse af speciallægeanerkendelse fremgår af Skema 6:
Hoveduddannelse i børne- og ungdomspsykiatri i målbeskrivelsen (se bilag eller www.bupnet.dk )

5.

Kompetenceskema for introduktionsuddannelse

Se målbeskrivelsen punkt 5.

6.

Kompetenceskema for hoveduddannelsen

Se målbeskrivelsen punkt 6.

7.

Præsentation af uddannelsessteder i Videreuddannelsesregion Syd

7.1

Odense Universitetshospital. Børne- og Ungdomspsykiatriske Afdeling

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager regionale specialiserede funktioner indenfor:
• Opsøgende virksomhed og tidlig intervention over for unge med skizofreni
• Psykotiske tilstande med komorbide udviklingsforstyrrelser
• Komplekse diagnostiske tilstande inden for affektive lidelser, ADHD, autismespekret, OCD, Tourettes
• Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse
• Spæd- og småbørnspsykiatri
• Primær vurdering af surrogatfængslede
• Selvmordsforebyggelse
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Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager højt specialiserede funktioner indenfor:
•
•
•
•
•
•

Behandlingsresistente psykotiske tilstande
Komplekse tilstande inden for affektive lidelser
Uafklarede komplicerede diagnostiske tilstande inden for ADHD, autisme, OCD, Tourettes
Særligt komplicerede spiseforstyrrelser og komorbide lidelser
Spæd- og småbørn med svære neuroregulatoriske forstyrrelser og spiseproblemer
Ungdomsretspsykiatrisk funktion (i samarbejde med BU Regionscenter Risskov)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense er en universitetsafdeling, der deltager i den prægraduate
lægeuddannelse.
Afdelingen er udgangspunkt for en forskningsenhed ved Klinisk Institut, Syddansk Universitet (SDU), ledet af
professor med reference til såvel afdelingsledelsen som Klinisk Institut.
Organisation
Afdelingsledelse: Ledende overlæge Jan Jørgensen og oversygeplejerske Maja Mygdal Jørgensen.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense varetager undersøgelse og behandling af 0-17-årige (inkl.) og
arbejder med alders- og funktionsopdelte teams:
Team 1: 0-6 årige (ambulant og dagambulant).
Team 2: 7-12 årige (ambulant)
Afsnit 2: 7-12 årige (dagambulant, 6 pladser)
Team 3: 13-17 årige fraset spiseforstyrrede (ambulant)
Afsnit 3: 13-17 årige. (8 døgnpladser og 6 dagambulante pladser)
Team 4: Børn og unge med spiseforstyrrelser (ambulant, dagambulant og indlæggelse i afsnit 3)
Team 5: 7-12 årige med neuropsykiatriske lidelser (ambulant).
Klinik for selvmordstruede børn og unge: 13-18 år (ambulant).
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Odense har 115 ansatte.
Lægenormering pr. 1. januar 2010:
7 overlæger, 6 afdelingslæger, 3 læger i hoveduddannelse, 1 læge i introduktionsstilling og 1 klinisk assistent.
Vagt
Afdelingens overlæger har beredskabsvagt. H- og I-læger har vagt i form af rådighedstjeneste uden for afdelingen.
7.2

Kolding Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling (BUPA)

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding varetager regionale specialiserede funktioner indenfor:
•
•

Patienter med spiseforstyrrelser og behov for døgnindlæggelse
Børn under 14 år med behov for døgnindlæggelse
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Organisation
Afdelingsledelse: Ledende overlæge Kim Birkedahl og oversygeplejerske Heine Rasmussen.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Kolding er delt i to områder, henholdsvis et børnepsykiatrisk og
ungdomspsykiatrisk.
Det børnepsykiatriske område består af et stationært afsnit med 6 døgnpladser og 9 dagambulante pladser samt:
• Team for småbørn (4-6 år)
• Team for affektive lidelser
• Team for autismespektrum forstyrrelse og psykoser
• Team for ADHD
Det ungdomspsykiatriske område består af et stationært afsnit med 18 pladser (inkl. 4 skærmede og 4 dagpladser) og
af fire ambulante teams:
• Team for spiseforstyrrelser
• Team for affektive lidelser
• Team for psykotiske lidelser
• Team for neuropsykiatriske lidelser
Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling Kolding har omkring 120 ansatte.
Lægenormering: 1 ledende overlæge, 6 overlæger, 3 afdelingslæger, 6 læger i hoveduddannelse og 3 I-læger.
Vagt
Der er fællesvagt med voksenpsykiatrisk afdeling, Kolding Sygehus.
7.3

Augustenborg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Organisation
Afdelingsledelse: Ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen og oversygeplejerske Susanne Bissenbacher.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Augustenborg er delt i et børnepsykiatrisk og et ungdomspsykiatrisk
område.
Det børnepsykiatriske område består af tre tværfaglige ambulante teams opdelt efter geografi.
Det ungdomspsykiatriske område består af:
• 2 tværfaglige ambulante teams
• Spiseforstyrrelsesteam (aldersgruppe 12 – 29 år)
• Sengeafsnit med 8 døgnpladser (2-3 skærmede) og 2-4 dagambulante pladser.
Derudover er der etableret to hurtige udadgående funktioner.
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling Augustenborg har omkring 70 ansatte.
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Lægenormering: 1 ledende overlæge, 3 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 læger i hoveduddannelse og 2 I-læger.
Vagt
Der er fællesvagt med almenpsykiatrisk afdeling, Augustenborg sygehus.
7.4

Esbjerg Sygehus. Børne- og Ungdomspsykiatrisk Afdeling

Organisation
Afdelingsledelse: Ledende overlæge Bodil Espensen og oversygeplejerske Birgitte Kibenich.
Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg består af et stationært afsnit, et dagafsnit og et ambulatorium.
Døgnafsnittet har 12 senge (mulighed for 4 skærmede pladser) for unge i alderen 14-20 år. Dagafsnittet har plads til
6 børn i alderen 4-13 år.
Den ambulante funktion består af børneteam og ungdomsteams.
Børneteam:
Børneteamet arbejder med aldersgruppen 0-13 år indenfor autisme, ADHD, Tourettes og psykoser.
Ungdomsteam:
Ungdomsteamet arbejder med aldersgruppen 14-21 år indenfor spiseforstyrrelser, det affektive område, ADHD samt
psykoser.
Børne- og ungdomspsykiatrien i Esbjerg har omkring 80 ansatte.
Lægenormering: 1 ledende overlæge, 2 overlæger, 1 afdelingslæge, 3 læger i hoveduddannelse og 1 læge i
introduktionsstilling.

8.

Kontaktpersoner i Videreuddannelsesregion Syd

Professor i børne- og Ungdomspsykiatri:
Niels Bilenberg, Forskningsenheden Odense
e-mail: niels.bilenberg@ouh.regionsyddanmark.dk
Uddannelsesansvarlige overlæger:
Odense: Overlæge Ulla Skov Jørgensen
e-mail: ulla.joergensen@ouh.regionsyddanmark.dk
Kolding: Overlæge Marianne Kryger
e-mail: marianne.kryger@slb.regionsyddanmark.dk
Esbjerg: Overlæge Bodil Espensen
e-mail: bodil.espensen@psyk.regionsyddanmark.dk
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Augustenborg: Overlæge Klaus Müller-Nielsen
e-mail: muller_nielsen@aus.sja.dk
Uddannelseskoordinatorer:
I Odense og Kolding er en yngre læge knyttet til uddannelsesfunktionen. Kontakt eventuelt den
uddannelsesansvarlige overlæge for at få mailadressen på vedkommende.
Psykoterapiansvarlig overlæge, Odense:
Overlæge Gitte Dehlholm
e-mail: gitte.dehlholm@ouh.regionsyddanmark.dk
Den lægelige Videreuddannelse – Boulevarden 76,1 7100 Vejle.
Sagsbehandler Tine Pallisgaard
e-mail: tine.rosengreen.pallisgaard@regionsyddanmark.dk
8.1

Nyttige links:

www.regionsyddanmark.dk.
www.videreuddannelsen-syd.dk
www.bupnet.dk
www.dps.dk
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