
Introduktionskursus i Børne- og Ungdomspsykiatri 

Forår 2023 
 

Formål: 

Det nationale introduktionskursus i Børne og Ungdomspsykiatri har til formål at introducere, lære og 

inspirerer kommende kollegaer til det børne- og ungdomspsykiatriske speciale. Indholdet i kurset har basis i 

den gældende målbeskrivelse for læger i introduktionsstilling. Derved bliver kursisterne introduceret til 

psykopatologi hos børn og unge og ICD-10. Kursisterne får kendskab til de hyppigste diagnoser, 

udredningen og diagnostiske redskaber samt behandlingen, herunder de mest anvendte terapeutiske 

retninger.   

I kursets 4 modul gennemgås 10 timers teori i forhold til terapi. Disse timer kan anvendes i forbindelse med 

godkendelse af grunduddannelsen i psykoterapi som er et krav for at blive speciallæge i børne og 

ungdomspsykiatri.  

 

Rammer: 

Kurset består af 4 moduler ad 2 dages varighed. Kurset løber over cirka et halvt år og afholdes 2 gange 

årligt. Kurserne afholdes på de børne og ungdomspsykiatriske centre i de forskellige regioner. Grundet 

begrænset antal pladser modtager tilmeldte kursister en bekræftelsesmail op mod kurset. Når denne mail 

er bekræftet modtager kursisterne endeligt program og litteratur omkring 3-4 uger før kursusstart.  

Kurset tilbydes som en samlet pakke med de 4 nedenstående moduler. Hvis kursisten er fraværende til et 

specifikt modul tilbydes der ikke automatisk erstatning for det pågældende modul i en senere kursusrække. 

Kursisten kan tage kontakt til kursussekretær for at tilmelde sig til det specifikke kursus. Der tildeles da 

plads hvis pladserne ikke er fyldt af kommende kursusrække.  

 

Tilmelding: 

Tilmelding: Kursus sekretær: Karen Wolff (OBS ny sekretær med nye 
kontaktoplysninger) 
E-mail: karen.wolff.01@regionh.dk 
 

Hovedkursusleder: Anne Cathrine Bregner Stenstrup E-mail: 
anne.cathrine.bregner.steenstrup@regionh.dk 
 

Sekretær: Karen Wolff via E-mail: karen.wolff.01@regionh.dk 
 

Arrangør: BUP - Børne- og ungdomspsykiatrisk selskab 
 

Kursusafgift: Kr. 8.500,00. Der bedes ved kursustilmelding oplyst 
afdelingens navn, EAN nummer og kursistens arbejds- og 
private e-mail. 
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Kursus 1:  

Kursus i Psykotiske tilstande, Antipsykotisk behandling, Forbedringskultur, Tvang i praksis, 
Psykiatrilov og Forældreansvarslov og Akut psykiatri. 

Dato: Dato kendes ikke specifikt endnu. Kurset er et 2-dags samlet kursus som formentlig 
placeres i ugerne 11 til 15. 
 

Kursussted: Auditorium C (Indgang 7) på Rigshospitalet - Glostrup  
Valdemar Hansens vej 1-23, 2600 Glostrup 
(OBS ved det store somatiske hospital) 
 

Delkursusleder: Sophia Lindeberg  
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Hovedstaden, Afdeling Glostrup 
 

Emne: - Introduktion til FYP og BUP ved hovedkursusleder  
- Psykotiske tilstande 
- Antipsykotisk behandling 
- Forbedringskultur 
- Tvang i praksis/lovgrundlag (Psykiatrilov og Forældreansvarslov) 
- Akut psykiatri 
 

 

Kursus 2:  

Kursus i Neuropsykiatriske tilstande. 

Dato: Dato kendes ikke specifikt endnu. Kurset er et 2-dags samlet kursus som formentlig 
placeres i ugerne: 16-20. 
 

Kursussted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Odense.  
Lokale følger i kursusmateriale som tilsendes før kurset.  
 

Delkursusleder: Jette Asmussen  
Børne og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Syd, Odense 
 

Emne: - Tilknytning, regulation og neuropsykiatriske tilstande hos småbørn  
-  ADHD  
- Autisme  
- Mental retardering  
- Tourette  
- Neuropsykologiske aspekter 
 

 

Kursus 3:  

Kursus i Affektive lidelser 

Dato: 22. maj 2023, klokkeslæt følger 



23. maj 2023, klokkeslæt følger 
 

Kursussted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Skejby 
Lokale følger i kursusmateriale som tilsendes før kurset.  
 

Delkursusleder: Nicolas Schnell 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midt, Skejby Århus 
 

Emne: - Affektive lidelser  
- OCD 
- Angsttilstand 
- Introduktion til kognitiv terapi  
- Medicinsk behandling 
 

 

 

Kursus 4:  

Kursus i Psykoterapi, Tilknytning og Personlighedsforstyrrelser 

Dato: 21. august 2023, kl. 10.00-17.00  
22. august 2023, kl. 08.00-15.00 
 

Kursussted: Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Roskilde 
Lokale følger i kursusmateriale som tilsendes før kurset.  
 

Delkursusleder: Bernadette Buhl Nielsen 
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Sjælland, Roskilde 
 

Emne: - Introduktion til psykoterapi 
- Rollen som psykoterapeut 
- Personlighedsforstyrrelser 
- Tilknytningsforstyrrelser 
- Principper for legeterapi 
 

 

 

 

 

 

 


