
Anden BUP-DK online karriereworkshop d. 7/5-2021 kl 14-16 

Kære kollegaer,  

Så er programmet klar for BUP-DKs anden online karriereworkshop der afholdes online d. 7/5 fra 14-16.  

Til workshoppen vil der være oplæg fra tre speciallæger i børne- og ungdomspsykiatri omkring deres 

karriereovervejelser og inspiration til forskellige karriereveje man kan vælge at gå indenfor vores speciale. 

Til den første workshop er der et særligt fokus på psykoterapi.  

Tilmelding:  

Det koster ikke noget at deltage i workshoppen, men kræver tilmelding på nedenstående link:  

https://forms.gle/cmcgWho7WcpNGTcr5 

 

Workshoppen afvikles via Zoom og kan tilgås via nedenstående link:  

https://us02web.zoom.us/j/85606199465 

Forplejning:  

BUP-DK vil gerne sponsorere forplejning i forbindelse med mødet, men for at logistikken ikke bliver alt for 

kompliceret, så kan vi kun sørge for forplejning til de læger der ser med fra de enkelte afdelinger og ikke 

hvis man ser med hjemmefra.  

Program for dagen:  

14-14.05: Velkomst og introduktion til programmet 

14.05-15.35: 3x30 minutters oplæg fra speciallæger med fokus på karrierevalg og muligheder.  

Du kan læse en kort præsentation af de tre oplægsholdere på næste side.  

15.35-16.00: Mulighed for at stille spørgsmål  

 

Husk at BUP-DK afholder to online karriereworkshops. Den første afholdes d. 26/3 og den anden d. 7/5. 

Man skal tilmelde sig de to workshops på to separate tilmeldingslinks og der er også separate zoom links til 

de to møder, så husk at bruge det rigtige på den rigtige dag       

Vi glæder os til en inspirerende eftermiddag sammen med jer.   

Med venlig hilsen  

Styregruppen for BUP-DK Karrierevejsprojektet 

  

https://us02web.zoom.us/j/85606199465


Kort præsentation af de tre oplægsholdere 
 

Susanne Møller 

 

Rebekka Gudmundsson Perlick 

Rebekka var fra 2014 til 2020 ansat som specialeansvarlig overlæge i Torshavn på Færøerne og er fortsat 
tilknyttet afdelingen på deltid. Herudover arbejder Rebekka som privatpraktiserende speciallæge i egen 
klinik sammen med en anden børne- og ungdomspsykiater. Undervejs har hun suppleret sin 
speciallægeuddannelse med blandt andet en toårig uddannelse i Kognitiv Terapi til Børn og Unge samt 
forældretræning til familier med børn med ADHD (New Forest Parenting Program (NFPP)). 

Jakob Paludan 

Jakob blev færdig som børne- og ungdomspsykiater i 2008 og har været siden haft ansat i både Aarhus, 

Aalborg og Stockholm og er nu ledende overlæge for børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling på Aarhus 

Universitetshospital. Han har tidligere været afsnitsledende overlæge for både et alment unge døgnafsnit 

og døgnafsnit for spiseforstyrrelser og har ligeledes været tilknyttet som konsulent ved Retspsykiatrisk 

Ambulatorium.  

Susanne Møller 

Susanne har gennem hoveduddannelse og speciallægestilling haft interesse for ledelse og TR-arbejdet. 

Susannes brænder for den almene børne- og ungdomspsykiatri med udredning og behandling af børn og 

unge med komplekse problemstillinger hvor der ofte også er et socialpsykiatrisk element. Aktuelt har hun 

orlov fra sin stilling som afdelingslæge på BUA på Aarhus Universitets Hospital og er ansat som overlæge på 

Psykiatrisk område Grønland, hvor hun varetager psykiatrisk udredning og behandling af børn og unge fra 

hele Grønland.  


