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Veje til at hjælpe børn i berøring med 
psykisk sygdom

af klinisk professor i psykiatri Marlene Briciet Lauritsen 

Der findes et liv før døden
af klinisk professor i psykiatri René Ernst Nielsen



René Ernst Nielsen
René Ernst Nielsen blev udpeget til klinisk professor i psykiatri ved Aalborg 
Universitet og Psykiatrien – Aalborg Universitetshospital pr. 1. august 2020. 
René har taget sin kandidat i medicin ved Odense Universitet med afslutning i 
2006, efterfulgt af turnus og derefter gennemført sin ph.d. fra Aarhus Universitet i 
2014. Sideløbende med sit ph.d.-studium påbegyndte René introduktionsstilling 
i psykiatri ved Psykiatrien i Aalborg 2012 og blev speciallæge i 2017, hvor han 
også opnåede ansættelse som overlæge. René har siden 2015 haft ansættelse 
som klinisk lektor ved Aalborg Universitet og har været med til at varetage bl.a. 
undervisningen af medicinstuderende og planlægningen deraf.
Renés primære forskningsmæssige interesser er forekomsten af sygelighed 
og overdødelighed hos patienter diagnosticeret med de sværeste psykiske 
tilstande. Dette er undersøgt ved hjælp af de ekstensive danske registre og ved 
prospektive kohorte undersøgelser. Dertil har René siden begyndelsen af sin 
forskningsmæssige karriere haft stor interesse for den medicinske behandling 
af psykiske tilstande og den praktiske afprøvning af lægemidler. René fungerer 
som national koordinerede investigator for en række lægemiddelafprøvninger 
og der arbejdes strategisk med at anvende de kliniske lægemiddelafprøvninger 
som løftestang til at generere mere klinisk forskning over i Psykiatrien – Aalborg 
Universitetshospital. 

Marlene Briciet Lauritsen 
Marlene Briciet Lauritsen blev udpeget klinisk professor i børne- og 
ungdomspsykiatri ved Klinisk Institut pr. 1. september 2020. Marlene 
er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og forsvarede i 2007 en 
doktorafhandling med titlen ”Autism – Aspects of the aetiology”. 
Marlenes forskningsområde omhandler børnepsykiatriske sygdomme såsom 
autismespektrumforstyrrelse og andre udviklingsforstyrrelser, men også 
diagnosticering af børnepsykiatriske sygdomme har været et fokusområde i 
de senere år, dette med henblik på at forbedre udredning og diagnosticering 
af børn og unge med mistanke om psykisk sygdom. Marlene har deltaget i 
flere faglige udvalg, bla. udarbejdelse af retningslinjer for udredning og 
behandling af autismespektrumforstyrrelser. Derudover er hun medlem af Den 
Videnskabsetiske Komité for Region Nordjylland.
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Marlene Briciet Lauritsen

Veje til at hjælpe børn i berøring med 
psykisk sygdom
En beskrivelse af nogle af de tiltag, der 
hjælper børn, som er i berøring med psy-
kisk sygdom, enten som led i egen syg-
dom eller i forbindelse med psykisk syg-
dom i familien.

René Ernst Nielsen

Der findes et liv før døden
En gennemgang af udvalgte forsk-
ningsresultater og fund omhandlende 
sygelighed og død hos patienter med 
svære psykiatriske tilstande. 

Med venlig hilsen
Klinisk Institut og Psykiatrien




