Tredje BUP-DK online karriereworkshop d. 16/12-2021 kl. 14-16
Kære kollegaer,
Der har været så god opbakning til de første karriereworkshops, at BUP-DK har besluttet at fortsætte
succesen.
Hermed programmet for BUP-DKs tredje online karriereworkshop der afholdes via Zoom torsdag d. 16/12-21
fra 14-16.
Til workshoppen vil der være oplæg fra fire læger, der alle har lavet forskning i børne- og ungdomspsykiatri
på forskellige niveauer. De vil fortælle om deres karriereveje og overvejelser og give inspiration til, hvilke
muligheder der er for forskningsmindede karriereveje indenfor vores speciale. Alle kan deltage uanset om
man har en forskerspire i maven eller ej.
Tilmelding:
Det koster ikke noget at deltage i workshoppen, men kræver tilmelding på nedenstående link:
https://forms.gle/WwfAW7dqmeNdrVpQ8
Workshoppen afvikles via Zoom og kan tilgås via nedenstående link:
https://us02web.zoom.us/j/84913261711?pwd=QnZvMUJxZm9HYzkxQWpHY2NLcVVJQT09
Meeting ID: 849 1326 1711, Passcode: 874688
Forplejning:
Vi håber at disse workshops også kan bidrage til det sociale sammenhold på de enkelte afdelinger og derfor
dækker BUP-DK let forplejning i forbindelse med workshoppen, så man kan få kaffe og kage eller lidt
julehygge undervejs. I skal blot sende en refusionsseddel til BUP-DK efter workshoppen er afholdt.
Refusionsblanketten finder du her: https://bupnet.dk/dokumentsamling/praktisk/
Program for dagen:
14-14.05: Velkomst og introduktion til programmet
14.05-15.40: 4x20 minutters oplæg med fokus på karrierevalg og muligheder.
Du kan læse en kort præsentation af de fire oplægsholdere på næste side.
15.40-16.00: Mulighed for at stille spørgsmål

Vi glæder os til en inspirerende eftermiddag sammen med jer.
Med venlig hilsen
Styregruppen for BUP-DK Karrierevejsprojektet

Kort præsentation af de tre oplægsholdere
Erica Ydedahl-Jensen
Erica er hoveduddannelseslæge i BUP på Sjælland og har siden medicinstudiet interesseret sig for børne-og
ungdomspsykiatri. Hun startede derfor allerede dengang med at forske indenfor dette felt. Hun har bl.a.
forsket i medicinsk behandling af ADHD og i 2021 udgivet en artikel i Ugeskriftet om neurofibromatose og
autisme.
Rikke Wesselhöft
Rikke er netop blevet færdig som speciallæge og er ansat som afdelingslæge (50%) ved børne- og
ungdomspsykiatrisk afdeling i Odense samtidig med en ansættelse som forskningslektor (50%) ved Syddansk
Universitet. Hun forsvarede sin ph.d. afhandling Childhood Depressive Disorders i 2014 og har efterfølgende
bl.a. været på et post-doc ophold i et år ved Columbia University og har sideløbende med sin
hoveduddannelse i børne- og ungdomspsykiatri været ansat først i en post-doc stilling og sidenhen som
forskningslektor ved Syddansk Universitet. Rikkes forskning fokuserer på forbrug af psykofarmaka i de
nordiske lande. Herudover har hun arbejdet med udarbejdelse og afholdelse af kurser i kommunikation for
ansatte i sundhedsvæsnet. Du kan høre mere om Rikkes forskning i afsnittet ”Hun lyser ind i depressions
mørke” fra podcast serien Psykens detektiver, som du finder her: https://www.buzzsprout.com/1424722

Søren Dalsgaard
Søren er nyudnævnt lærestolsprofessor ved Københavns Universitet. Søren er børne- og ungdomspsykiater
og kommer fra en stilling som professor i psykiatrisk epidemiologi på Center for registerforskning på Aarhus
Universitet. Her har han bl.a. brugt registerdata til at forske i ADHD, skizofreni, affektive lidelser og selvmord.
Sørens ekspertise ligger inden for ADHD, autisme og andre udviklingsforstyrrelser. Af særlige udmærkelser
kan nævnes hans første-, sidste- eller medforfatterskab på 118 fagfællebedømte forskningsartikler. Han er
forfatter på syv bogkapitler og fire nationale kliniske retningslinjer. Disse publikationer er citeret næsten
10,000 gange i den videnskabelige litteratur. Han har modtaget 16,5 millioner kroner i bevillinger til
forskning. Han er associeret redaktør på tidsskriftet Frontiers in Psychiatry og medlem af redaktionen
på 'Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology'. Derudover er han specialrådgiver for WADA
(World Anti-Doping Agency) på spørgsmål om ADHD og brug af stimulerende stoffer samt medlem af
Therapeutic Use Review Committee samme sted. Sidst, men ikke mindst er han underviser på H-kurset om
ADHD.

Martin Køster Rimvall
Martin startede allerede under medicinstudiet med at lave forskning i børne- og ungdomspsykiatri i
forbindelse med et forskningsår ved Forskningenheden for Børne- og Ungdomspsykiatri i Region
Hovedstaden. Efter endt KBU blev han tilknyttet som Ph.d. studerende og han forsvarede i september 2020
sin Ph.d. afhandling med titlen: Psychotic experiences in children and adolescents from the general
population. Independent risk factors of psychopathology or merely epiphenomena? Martin er efterfølgende
startet på en introstilling I børne- og ungdomspsykiatri. Du kan læse mere om Martin via nedenstående link:
https://bupnet.dk/karriereveje/martin-rimvall/

