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1 a. Specialet - Børne- og Ungdomspsykiatri.

Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager forebyggelse, 
undersøgelse, diagnostik og behandling af psykiske sygdomme og forstyrrelser hos 
børn og unge. Igennem hele forløbet inddrages såvel patient som familie og det 
omgivende netværk. 
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Psykiske sygdomme og forstyrrelser hos børn og unge omfatter såvel medfødte som 
erhvervede tilstande.  Hovedgrupperne af psykiatriske tilstande, der debuterer i 
børne- og ungdomsårene, er i følge definitionerne i ICD-10: Generelle, specifikke og 
gennemgribende udviklingsforstyrrelser, forstyrrelser i aktivitet og opmærksomhed, 
adfærds- og følelsesmæssige forstyrrelser samt sociale funktionsforstyrrelser. Alle 
de psykiatriske sygdomme, der oftest debuterer i voksenalderen, kan ligeledes 
debutere i børne- og ungdomsårene. Det drejer sig om misbrug, organiske lidelser, 
skizofreni og andre psykoser, affektive lidelser, reaktive tilstande, somatiserings- og 
angsttilstande, personlighedsforstyrrelser og spiseforstyrrelser.

Ætiologien vil i de fleste tilfælde være multifaktoriel og betinget af biologiske, 
psykologiske, familiemæssige, sociale og kulturelle 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.

1 b. Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord.

Børne- og ungdomspsykiatrien i Region Nord udgøres af 4 afdelinger - én i hvert af 
de 4 amter. 

Afdelingerne i Ålborg og Århus er universitetsafdelinger og indgår i den prægraduate 
lægeuddannelse. Funktionsmæssigt er Århus, som den eneste afdeling i regionen, 
en højt specialiseret enhed. 

Aldersafgrænsningen i de 4 amter er forskellig. I Herning og Viborg dækker de børne- 
og ungdomspsykiatriske afdelinger aldersgruppen fra 0 til 19 år, i Ålborg 
aldersgruppen fra 0 til 18 år, medens aldersgruppen i Århus er fra 0 til 20 år. Center 
for Spiseforstyrrelsers målgruppe er fra 14 år; der er ingen øvre aldersgrænse for 
ambulante patienter. For indlagte patienter er den 30 år. 

Afdelingen i Århus har, som den eneste i regionen, totalansvar (incl. retspsykiatriske 
patenter) forhold til målgruppen.

Speciallægeuddannelsen foregår på samtlige afdelinger i regionen, både når det 
gælder introduktions- og hoveduddannelsen. Hoveduddannelsesforløbene er 
sammensat således, at der i alle forløb indgår ansættelse på 2 af regionens 
afdelinger, hvoraf den ene afdeling er Århus. 

1 c. Uddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Efter afsluttet turnusuddannelse er speciallægeuddannelsen fra 2004 på 60 
måneder: 1 års introduktionsstilling og 4 års hoveduddannelse.

Både i introduktionsstillingen og i hoveduddannelsesforløbet indgår teoretiske kurser 
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i uddannelsesforløbet i form af Introduktionskursus i Psykiatri og Børne- og 
Ungdomspsykiatri, tværfaglige kurser, det specialespecifikke kursus, og endelig 
forventes der også etableret et forskningstræningsmodul. 

Endvidere indgår grunduddannelse i psykoterapi i såvel introduktionsuddannelse 
som hoveduddannelse med en klinisk og en teoretisk del.

Introduktionsuddannelsen                           Hoveduddannelsen

12 mdr. 12 mdr. 12 mdr. 12.mdr. 12 mdr.

            Ansættelse i hoveduddannelsesforløb

pædiatri/
psykiatri

psykiatri/
pædiatri

studiebesøg

I-kursus Specialespecifikke kurser

Tværfagligt kursus Forskningstræning/tværfaglige kurser

Grunduddannelse i psykoterapi

Selvstudier

Målbeskrivelsen for børne- og ungdomspsykiatri danner grundlag for udarbejdelsen 
af uddannelsesprogrammer på de uddannelsesgivende afdelinger, der tilsammen 
indgår i uddannelsesforløbet. 

Uddannelsesprogrammerne refererer til den konkrete udmøntning af 
målbeskrivelsen på det enkelte uddannelsessted. Afdelingernes læringsrammer skal 
fremgå af 
uddannelsesprogrammet. 

På hver afdeling/afsnit udpeges en hovedvejleder, der varetager vejledning under 
den uddannelsessøgende læges ophold i afdelingen, og som sammen med den 
uddannelsessøgende læge udarbejder en individuel uddannelsesplan med 
udgangspunkt i uddannelsesprogrammet. 

Alle læger på et afsnit/en afdeling, som er længere i uddannelsesforløbet end den 
uddannelsessøgende læge eller er speciallæge, kan fungere som daglig klinisk 
vejleder i forhold til erhvervelse af enkelt- eller delkompetencer.  

Målbeskrivelsen forefindes på nuværende tidspunkt kun i elektronisk form på 
specialets hjemmeside:  og på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: .

Målbeskrivelsen indeholder en mere uddybende beskrivelse af specialet og 
speciallægeuddannelsen og de kompetencer, som en uddannelsessøgende skal 
erhverve sig i henholdsvis introduktionsstilling og hoveduddannelse.

En uddybende beskrivelse af grunduddannelsen i psykoterapi forefindes i den 
udleverede uddannelsesmappe. 
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1 d. Formål med uddannelsesforløbet.

Formålet med hoveduddannelsesforløbet er at uddanne den uddannelsessøgende 
læge til at forestå diagnostik og behandling af almindeligt og sjældnere forekomne 
børne- og ungdompsykiatriske sygdomme og forstyrrelser hos individet og i familien. 

Herudover skal den uddannelsessøgende kunne varetage forebyggelse, formidling 
og undervisning vedrørende børne- og ungdomspsykiatriske sygdomme og 
forstyrrelser på speciallægeniveau samt have kendskab til administration og ledelse. 

Den uddannelsessøgende skal under supervision forestå diagnostik og behandling 
af børne- og ungdomspsykiatriske patienter, deltage i teoretisk undervisning og 
projektarbejde, udføre vejlednings- og undervisningsopgaver samt administrative 
opgaver under supervision. 

Herudover skal den uddannelsessøgende på fokuseret klinisk ophold på 
voksenpsykiatrisk afdeling. Varighed: 4 uger i alt. 

Formålet hermed er 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 skal den uddannelsessøgende kunne 
behandle akutte psykiatriske tilstande og agere ifølge “Lov om frihedsberøvelse og 
anden tvang i psykiatrien”. Den uddannelsessøgende skal under supervision 
modtage akutte og elektive patienter samt planlægge uddannelses- og 
behandlingsforløb for patienter med de mest almindelige psykiatriske lidelser. 

Den uddannelsessøgende skal endvidere på fokuseret klinisk ophold på pædiatrisk 
afdeling. Varighed: 4 uger i alt. 
Formålet hermed er at opnå rutine i at foretage somatisk og neurologisk 
undersøgelse af børn/unge og at opnå rutine i at undersøge det akut medtagede 
barn og forholde sig til forældre i krise. Den uddannelsessøgende skal kunne 
identificere neuropædiatriske og psykosomatiske tilstande, som ofte indgår i 
differentialdiagnostikken, eller som befinder sig i grænsezonen mellem pædiatri og 
børne- og ungdomspsykiatri. 

1 e. Uddannelsen i Region Nord.

I Region Nord opslås årligt 8 I-stillinger og 4 hoveduddannelsesforløb. Alle 
hoveduddannelsesforløb og de fleste I-stillinger opslås til besættelse 1. september. 

Ansættelse i I-stilling sker på baggrund af skriftlig ansøgning stilet til den afdeling i 
regionen, som har opslået stillingen, og en ansættelsessamtale.

Hoveduddannelsesforløbene i regionen opslås samlet i marts/april. Tilladelse til 
selvstændigt virke som læge og gennemført introduktionsstilling i specialet med 
dokumentation for erhvervelse af de til stillingen hørende kompetencer er en 
forudsætning for at opnå ansættelse i hoveduddannelsesforløb.
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Til ansøgningen skal anvendes et særligt ansøgningsskema, som angiver de 
supplerende kriterier, som indgår i vurderingen og prioriteringen af de enkelte 
ansøgere.

Ansøgningerne vurderes i et specialespecifikt, centralt vurderingsudvalg, hvorefter 
de bedst kvalificerede indkaldes til samtale i et regionalt ansættelsesudvalg. 

Fordeling af uddannelsesstillinger i Region Nord
Introduktionsuddannelse Hoveduddannelse

Herning                  1                  1

Viborg                  1                  2

Ålborg                  2                  4

Århus                  4                                9

Kurser

Introduktionsuddannelsen
Introduktionskursus i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri udbydes i alle 
regioner. Det er en fordel for ansatte i Region Nord at deltage i Introduktionskursus 
Vest. 

Det tværfaglige kursus i kommunikationstræning udbydes til introduktionslæger inden 
for alle specialer i Region Nord. 

Hoveduddannelsen
Det specialespecifikke kursus på i alt 30 dage arrangeres af 
Videreuddannelsesudvalget under Børne- og Ungdomspsykiatrisk Selskab. De 
tværfaglige kurser i ledelse og administration på i alt 8 dage udbydes til 
uddannelsessøgende læger i hoveduddannelsen inden for alle specialer i Region 
Nord. Herudover planlægges forskerkursus på formentlig 10 dage, ligeledes udbudt 
inden for alle specialer i Region Nord. 

Grunduddannelse i psykoterapi
Den teoretiske del af grunduddannelsen i psykoterapi kan med fordel påbegyndes i 
2. halvdel af introduktionsstillingen. Kurset udbydes lokalt på de enkelte afdelinger - 
ofte i samarbejde med psykiatrien. Herning har på nuværende tidspunkt ikke fået 
etableret det teoretiske kursus. 

I hoveduddannelsesforløb fortsætter den uddannelsessøgende dels den teoretiske 
del af grunduddannelsen, dels den kliniske del. 

Uddannelseskoordinatorer:

På afdelingerne i Ålborg og Århus findes uddannelseskoordinatorer, som er yngre 
læger, der som led i deres ansættelse varetager uddannelsesfunktioner på 
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afdelingen. 

Uddannelseskoordinator i Ålborg er:
Reservelæge Judith Becker Nissen, Ålborg Sygehus, Mølleparkvej 10, 
9100 Aalborg. Tlf. 96 31 12 00, e-mail:  

Uddannelseskoordinator i Århus er:
Afdelingslæge Britta Lassen, Center for Spiseforstyrrelser, Harald Selmersvej 66, 
8240 Risskov. Tlf. 77 89 42 13, e-mail: .

Uddannelsesansvarlige overlæger er:
Bente Lund, Herning
Elisabeth Thorgaard, Aalborg
Torben Carlsen, Viborg
Hans Ulrik Mikkelsen, Århus

PKL - post graduat klinisk lektor:

Den postgraduate kliniske lektor er en speciallæge, der har til opgave bl.a. at 
koordinere speciallægeuddannelsen i Region Nord. 

Den postgraduate kliniske lektor er:
Overlæge Meta Jørgensen, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital, afsnit B, Harald 
Selmersvej 66, 8240 Risskov. Tlf. 77 89 40 40, e-mail: .

Præsentation af uddannelsesforløb og uddannelsessted.2.

Sammensætningen af hoveduddannelsens forløb i Region Nord
Forløb 1 Herning 1 år Århus 3 år

Forløb 2 Viborg   2 år Århus   2 år

Forløb 3 Ålborg   2 år Århus   2 år

Forløb 4 Århus    2 år Ålborg  2 år

Varighed af hoveduddannelsesforløb: 48 måneder.

Hoveduddannelsesforløbet udgøres af 2 års ansættelse på Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk afdeling i Viborg og 2 års ansættelse på Børne- og 
Ungdomspsykiatrisk Hospital i Risskov. Herudover fokuseret klinisk ophold på 
voksenpsykiatrisk og pædiatrisk afdeling. De fokuserede ophold placeres i løbet af 
de første 2 år af hoveduddannelsen, første gang den uddannelsessøgende er på 
hhv. en ungdoms-
psykiatrisk og børnepsykiatrisk afdeling i forløbet. 
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Endvidere planlægges studiebesøg internt i specialet på spædbørnspsykiatrisk 
afdeling og Center for Spiseforstyrrelse. Disse studiebesøg placeres i løbet af de 
sidste 2 år af hoveduddannelsen, hhv. på børnepsykiatrisk og ungdomspsykiatrisk 
afdeling. 

2 a. Præsentation af ansættelsessteder.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Viborg

Organisation Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sygehus er placeret under 
Amtsrådets Psykiatriudvalg i socialforvaltningen under Børn & Unge-
kontoret.

Ledelsen varetages af den ledende overlæge samt en 
oversygeplejerske.
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Under Sygehusledelsen findes der 4 teams. Henholdsvis et 
børneteam, der varetager den ambulante funktion fra 0-14 år samt et 
sengeafsnit med 8 døgnpladser, hvor der er mulighed for yderligere 
dagfunktion. Derudover et ungdomsteam fra 15-19 år, inkl. en 
ambulatoriefunktion, der henholdsvis er opdelt i nordlige del, der 
varetager de fire nordlige kommuner og den sydlige del, der 
varetager de resterende 13 kommuner. Derudover er tilknyttet et 
åbent afsnit med mulighed for skærmning og i perioder et lukket 
afsnit for 8 døgnindlagte unge. Her er der også muligheder for 
dagpatientstatus.

Sygehuset har omkring 65 ansatte. Af faggrupper kan nævnes 
læger, sygeplejersker, pædagoger, plejere, social- og 
sundhedshjælpere, psykologer, sekretærer og socialrådgivere. I 
forbindelse med Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sygehus er tilknyttet 
en fysioterapeut, som arbejder 19 timer om ugen. Denne 
fysioterapeut har sit faglige ståsted i Daghus Viborg (under 
Voksenpsykiatrien). Afdelingen er normeret med 1 ledende 
overlæge, 5 overlæger, 2 læger i hoveduddannelsesforløb og 1 læge 
i I-stilling (puljefinansieret).

AktivitetBørne- og Ungdomspsykiatrisk Sygehus har som anført 16 døgnpladser og 
ganske få dagpladser. Der er godt 250 patienter i behandling på 
sygehuset, hvoraf hovedparten af patienterne behandles ambulant.  I 
2003 modtog sygehuset cirka 300 henvisninger.

Målgruppe Sygehuset har totalansvar for Viborg Amts indsats over for 0-20 
årige børn og unge med psykiatriske lidelser. 

Patienterne lider generelt af sygdomme inden for følgende 
diagnoser:
Svære udviklingsforstyrrelser, svære emotionelle og sociale 
vanskeligheder, svære angsttilfælde, OCD, depression, affektiv 
tilstand, psykoser, debuterende skizofreni, spiseforstyrrelser.

Børne- og Ungdomspsykiatrisk Sygehus i Viborg Amt varetager ikke 
mental observation inden for området. Derudover har sygehuset et 
tæt samarbejde med børneafdelingen på Viborg Sygehus, endvidere 
konsulentfunktion i forhold til PPR, socialcentre.

Yderligere information kan fås på vores hjemmeside  

Århus Universitetshospital
Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital

Organisation Børne- og Ungdomspsykiatrisk Hospital er placeret under 
Amtsrådets Udvalg for Børn, Kultur og Uddannelse sammen med 
amtets øvrige institutioner på børne- og ungeområdet.
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Ledelsen varetages af en ledende overlæge, en hospitalschef og en 
sygeplejechef. Under hospitalsledelsen findes 8 afsnitsledelser 
svarende til hvert af hospitalets afsnit. Disse afsnitsledelser udgøres 
af en overlæge og for hovedparten af afsnittene en 
afdelingssygeplejerske. 

Afsnittene er opdelt primært ud fra alders- og sygdomskriterier og 
består af 

to afsnit for småbørn i alderen 0-6 år (et •
alment og et spe-cialafsnit, A og B)

to afsnit for skolebørn i alderen 7-13 år (et •
alment og et specialafsnit, C og D)

to sengeafsnit for unge i alderen 14-20 år (et •
åbent og et lukket afsnit, E og F)

et Center for Spiseforstyrrelser, alder 14-30 •
år for stationær undersøgelse/behandling og ingen øvre 
aldersgrænse for ambulant undersøgelse/behandling (afsnit 
G)

et ungeambulatorium med dagafsnit for unge •
i alderen 14-20 år (afsnit I)

Derudover findes et forskningsafsnit (afsnit H) under ledelse af en professor. 

Hospitalet har omkring 250 ansatte. De største faggrupper er sygeplejersker, 
pædagoger, læger, psykologer og sekretærer. Afdelingen er normeret med i alt 29 
læger, heraf 1 ledende overlæge, 11 overlæger, 8 afdelingslæger, 9 læger i 
hoveduddannelsesforløb, 4 I-læger. 

Aktivitet Hospitalet har 37 døgnpladser og 32 dagpladser. Der er godt 1300 
patienter i behandling på hospitalet, hvoraf hovedparten af 
patienterne behandles ambulant. I 2003 modtog hospitalet ca. 1000 
henvisninger. 

Målgruppe Hospitalet har ansvaret for Århus Amts indsats overfor 0-20 årige 
børn og unge med psykiatriske problemer samt for al ambulant 
behandling af spiseforstyrrede patienter og døgnbehandling for 0-30 
årige. 

Hospitalet har lands- og landsdelsfunktioner i forhold til børn og unge 
med komplicerede psykiatriske tilstande.

Patienterne lider generelt af sygdomme inden for følgende 
diagnosekategorier: 



Mette Rasmussen - Udd.program for hovedudd. RTF-format - forløb 2 Viborg, Risskov.rtf Page 11

Svære trivsels- og udviklingsproblemer, 
opmærksomhedsforstyrrelser, gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser, svære emotionelle og sociale vanskeligheder, 
svær angst og OCD, depression og andre affektive tilstande, 
psykoser, spiseforstyrrelser.

Herudover varetager hospitalet den retspsykiatriske funktion inden 
for området.

Yderligere information kan fås på hjemmesiden: 

Præsentation af kompetenceudvikling.3.

Det efterfølgende skema udgør den del af målbeskrivelsen for børne- og ungdoms-psykiatri, som 
beskriver de minimumskompetencer, der skal opnås i hoveduddannelsesstillingen inden for de 7 
kompetenceområder/lægeroller - 1. Medicinsk ekspert. 2. Kommunikator. 3. Samarbejder. 4. 
Leder/administrator. 5. Sundhedsfremmer. 6. Akademiker. 7. Professionel. 

I skemaet er anført 5 kolonner - en talkolonne, hvor det første tal refererer til 
kompetenceområde/lægerolle; det andet til nummeret på kompetencen. De følgende ko- lonner 
vedrører hhv. kompetence, konkretisering, lærings- og evalueringsstrategier.

I porteføljen forefindes en logbog til registrering af opnåede kompetencer. Logbogen indeholder 
samtlige mål fra målbeskrivelsen vedrørende hoveduddannelsen. Opnåelse af et mål skal attesteres 
ved dato og signatur af uddannelsesansvarlig overlæge. Logbogen er et juridisk dokument og en 
forudsætning for godkendelse af speciallægeuddannelsen. 

Deltagelse i kurser skal dokumenteres med skriftligt kursusbevis. Beviser for godkendte kurser er 
juridiske dokumenter og en forudsætning for godkendelse af speciallægeuddannelsen. 

Den administrerende overlæge i sidste del af hoveduddannelsesforløbet skal samlet attestere, at 
kurserne i kursusrækken i forbindelse med hoveduddannelsen er godkendte. 
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SKEMA: HOVEDUDDANNELSE I BØRNE- OG UNGDOMSPSYKIATRI
MEDICINSK EKSPERT

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.1 Kunne redegøre for faktorer, der 
har indflydelse på individets 
normale og patologiske udvikling 

Kunne redegøre for 
udviklingsteorier (kognitive, 
systemiske og psykodynamiske 
teorier).  
Kunne redegøre for genetiske og 
miljømæssige faktorers indflydelse 
på individets udvikling og psykiske 
helbred

Selvstudium 

Teoretisk kursus

Godkendelse af kursus

2.1.2 Kunne udføre objektiv psykiatrisk 
undersøgelse af børn og unge

Kunne foretage objektiv psykiatrisk 
vurdering af barnet/den unge 
(vurdere kognitiv og emotionel 
status, kontakt og psykopatologiske 
fænomener med supervision fra 
vejleder

Case-baseret undervisning 

Video-baseret undervisning 

Færdighedskursus 

Mesterlære 

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Godkendelse af kursus

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb

Struktureret kollegial 
bedømmelse - 10 forløb (5 
børn, 5 unge)
(direkte, video, beskrivelse)
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Selvstændigt kunne foretage 
objektiv psykiatrisk vurdering af 
barnet/den unge (vurdere kognitiv 
og emotionel status, kontakt og 
psykopatologiske fænomener

Selvstændigt kunne udføre 
struktureret interview/observation 

Selvstændigt kunne udføre og 
vurdere legeobservation og andre 
projektive tests

Struktureret kollegial 
bedømmelse - 10 forløb, 
heraf mindst 3 
legeobservationsforløb 
(direkte, video, one-way 
screen, beskrivelse)

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af pati-
entforløb

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år). Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.3 Kunne vurdere behov for og 
henvise til supplerende 
undersøgelser

Under supervision kunne vurdere 
behov for og henvise til supplerende 
psykologiske undersøgelser

Under supervision kunne vurdere 
behov for og henvise til supplerende 
somatiske undersøgelser

Under supervision kunne vurdere 
behov for og henvise til 
speciallægeundersøgelse i andre 
specialer, herunder 
billeddiagnostiske undersøgelser

Teoretisk undervisning 

Supervision ved vejleder/hovedvej-
leder

Feedback fra tværfagligt team

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 
Min. 10 forløb (5 børn/5 
unge)

Niveau 2: 
Min. 10 forløb (5 børn/ 5 un-
ge)

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af  
patientforløb i relation til 
henvisning til 
speciallægeundersøgelse 
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Selvstændigt kunne vurdere behov 
for og henvise til supplerende 
psykologiske undersøgelser

Sevstændigt kunne vurdere behov 
for og henvise til supplerende 
somatiske undersøgelser

Selvstændigt  kunne vurdere behov 
for og henvise til 
speciallægeundersøgelse i andre 
specialer, herunder 
billeddiagnostiske undersøgelser

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.4 Kunne udføre diagnostisk 
formulering og videreformidle denne 
til barnet/den unge, familien og 
samarbejdspartnere

Under supervision kunne foretage 
sammenfatning af anamnestiske 
oplysninger og objektiv 
undersøgelse førende til 
diagnostisk formulering ifølge 
gældende WHO retningslinier samt 
multiaksial diagnostik

Under supervision kunne orientere 
forældre, barnet/den unge og 
samarbejdspartnere om diagnose(r) - 
herunder også de 
behandlingsmæssige konsekvenser 
og prognose

Teoretisk undervisning 

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Feedback fra tværfaglige team

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
Niveau 1: 
min. 5 børn +  5 unge

Niveau 2: 
min. 5 børn +  5 unge

360° evaluering  
1 gang på niveau 1
1 gang på niveau 2

Selvstændigt kunne foretage 
sammenfatning af anamnestiske 
oplysninger og objektiv 
undersøgelse førende til 
diagnostisk formulering ifølge 
gældende WHO retningslinier samt 
multiaksial diagnostik

Selvstændigt kunne orientere 
forældre, barnet/den unge og 
samarbejdspartnere om diagnose(r) - 
herunder også de 
behandlingsmæssige konsekvenser 
og prognose

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.5 Kunne anvende relevante love og 
forordninger vedrørende børns og 
unges forhold

Under supervision kunne handle 
ifølge “Lov om Frihedsberøvelse og 
anden Tvang i Psykiatrien”

Under supervision kunne handle 
ifølge relevante paragraffer i “Lov 
om Social Service og 
Myndighedsloven”

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: min. 4 forløb
Niveau 2: min. 4 forløb

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne handle ifølge 
“Lov om Frihedsberøvelse og anden 
Tvang i Psykiatrien”

Selvstændigt kunne handle ifølge 
relevante paragraffer i “Lov om 
Social Service og Myndighedsloven”

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.6 Kunne varetage behandling af 
akutte psykiatriske lidelser

Kunne vurdere indikation for akut 
indlæggelse, farlighed og 
suicidalrisiko (A)

Kunne behandle akutte psykiatriske 
tilstande (B)

Kunne varetage behandling af børn 
og unge med selvmordsforsøg (C)

Teoretisk kursus 

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Gruppesupervision

Fokuseret ophold i psykiatrisk 
afdeling

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af:
(A):
Niveau 1 + 2: min. 6 forløb
(B):
Niveau 1: min. 8 forløb
Niveau 2: 10 forløb, i alt 18 
forløb på niveau 1 + 2 
(C):
Niveau 1 + 2: min. 4 forløb - 
unge, 2 forløb - børn

Vurdering af portefølje - 
løbende registrerng af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation for fokuseret 
ophold på psykiatrisk 
afdeling i portefølje

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.7 Kunne udføre 
samtalebehandling/legeterapi med 
barnet/den unge og familier

Under supervision kunne redegøre 
for psykoterapeutiske principper for 
samtaler med patient/familie og 
miljøterapi

Under supervision opnå erfaring 
med at kunne vurdere 
terapiegnethed, herunder hvilken 
terapiform der vil være mest 
hensigtsmæssig

Under supervision opnå erfaring 
med at kunne anv. 
psykoterapeutiske teknikker mhp. 
udførelse af individuel terapi af børn 
og unge samt familieterapi
Under supervision kunne udføre 
psykoedukativ behandling af 
patienter/familie

Selvstudium

Teoretisk kursus

Undervisning med rollespil

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Supervision ved psykoterapivejleder

Gruppesupervision

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse (video, one-
way screen, direkte) 
Niveau 1: 3 terapiforløb
Niveau 2: 3 terapiforløb

Struktureret kollegial 
bedømmelse af 
psykoedukation - 2 forløb på 
niveau 2

Vurdering af portefølje -
løbende registrering af 
samtaler og terapiforløb i 
portefølje og af samtlige 
supervisioner mhp. 
godkendelse af 
grunduddannelse i 
psykoterapi
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Under supervision opnå rutine i at 
kunne vurdere terapiegnethed, 
herunder hvilken terapiform der vil 
være mest hensigtsmæssig

Under supervision opnå rutine i at 
kunne anv. psykoterapeutiske 
teknikker mhp. udførelse af 
individuel terapi af børn og unge 
samt familieterapi

Selvstændigt kunne udføre 
psykoedukativ behandling af 
patienter/familie

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.8 Kunne udføre psykofarmakologisk 
behandling af barnet/den unge

Kunne redegøre for psykofarmakas 
virkemekanismer og bivirkninger 
hos børn og unge

Under supervision kunne 
iværksætte, monitorere og afslutte 
psykofarmakologisk behandling af 
børn/unge (herunder kunne opstille 
forventet effekt og monitorere og 
behandle bivirkninger), jf. 
psykofarmakologiskema 1-9

Teoretisk kursus

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Fokuseret ophold ved psykiatrisk 
afdeling

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse 

Vurdering af portefølje 
(jf. psykofarmakologiskema 
1-9) - løbende registrering af 
behandlingsforløb i portefølje

Dokumentation for fokuseret 
ophold ved psykiatrisk 
afdeling i portefølje

Selvstændigt kunne iværksætte, 
monitorere og afslutte 
psykofarmakologisk behandling af 
børn/unge (herunder kunne opstille 
forventet effekt og monitorere og 
behandle bivirkninger), jf. 
psykofarmakologiskema 1-9

Gråt: Niveau 1 (1. + 2. år)
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Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.9 Kunne supervisere behandlingen i 
afdelingen og yde 
konsulentbistand til eksterne 
samarbejdspartnere

Kunne vejlede og supervisere 
miljøterapeutisk behandling af 
indlagte børn/unge

Selvstændigt kunne yde 
konsulentbistand til relevante 
samarbejdspartnere

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Feedback fra tværfaglige team

Struktureret kollegial 
bedømmelse

360° evaluering vedrørende 
vejledning og supervision af 
miljøterapi (1 gang på 
ungdomspsykiatrisk 
afdeling/1 gang på 
børnepsykiatrisk 
afdeling)

Vurdering af portefølje i form 
af beskrivelse af min. 4 
forløb med ydet 
konsulentbistand

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.10 Kunne udføre skriftlig formidling af 
patientforløb til relevante 
samarbejdspartnere

Kunne udfærdige erklæringer til 
brug for undervisningssektoren og 
den sociale sektor (A)

Kunne udfærdige erklæringer til 
brug for civile eller retslige 
myndigheder
(B)

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Struktureret vurdering af 
skriftligt arbejde 

Vedrørende A: 8 vurderinger 
i hele uddannelsesforløbet

Vedrørende B: 2 vurderinger 
(min. 1 erklæring til retslig 
myndighed, min. 1 erklæring 
til civile myndigheder   

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.11 Kunne varetage undersøgelse af 
psykiatriske lidelser, der er 
komplikation til mental retardering 
hos børn og unge, og angive 
behandlingen af disse lidelser

Kunne diagnosticere psykiatriske 
symptomer, der er komplikationer 
til mental retardering hos børn/ 
unge

Teoretisk kursus

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Studiebesøg ved specialinstitution

Inddragelse i relevante 
konsulentfunktioner

Fokuseret ophold ved 
neuropædiatrisk funktion/enhed

Godkendelse af kursus

Struktureret klinisk be-
dømmelse
Niveau 1: 
1 forløb barn/1 forløb ung
Niveau 2:
min. 1 forløb barn/1 forløb 
ung

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation for 
deltagelse i 
konsulentfunktion på 
checkliste i portefølje

Dokumentation for fokuseret 
ophold ved neuropæd. 
funktion/enhed i portefølje

Angive behandling af psykiatriske 
symptomer, der er komplikationer 
til mental retardering hos børn/un-
ge

Kunne henvise til relevant 
behandling af psykiatriske lidelser 
hos børn/unge med mental 
retardering

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.12 Kunne varetage diagnostik og 
foretage relevante dispositioner hos 
børn og unge med specifikke 
indlæringsforstyrrelser

Kunne diagnosticere specifikke 
udviklingsforstyrelser hos børn/unge

Kunne henvise til relevante 
psykologiske undersøgelser

Kunne henvise til relevant 
pædagogisk behandling

Kunne vejlede patient/familie og 
samarbejdspartnere vedrørende 
diagnostik og behandling

Teoretisk kursus

Mesterlære 

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af min. 8 forløb 
på niveau 1 + 2

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.13 Kunne varetage behandlingen af 
børn og unge med gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser

Under supervision kunne 
diagnosticere gennemgribende 
udviklingsforstyrrelser hos 
børn/unge

Teoretisk kursus

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Inddragelse i relevante 
konsulentfunktioner

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af 
Niveau 1: min. 4 ptt.
Niveau 2: min. 4 ptt.

Dokumentation for 
deltagelse i 
konsulentfunktion på 
checkliste i portefølje

Selvstændigt kunne henvise til 
relevante, parakliniske 
undersøgelser og psykologiske 
tests.

Selvstændigt kunne henvise til 
relevant pædagogisk behandling og 
vejlede patient/familie og institution

Selvstændigt kunne gennemføre 
relevant psykofarmakologisk 
behandling

Selvstændigt kunne henvise til 
relevant psykoterapeutisk 
behandling i udvalgte tilfælde

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.14 Kunne varetage undersøgelse og 
behandling af børn og unge med 
tics og Tourette’s syndrom og 
kunne henvise til relevant 
behandling

Under supervision diagnosticere tics 
og Tourette’s Syndrom hos 
børn/unge samt ledsagende 
psykiatriske symptomer

Teoretisk kursus 

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Fokuseret ophold ved 
neuropædiatrisk funktion/enhed

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse

Vurdering af portefølje

Niveau 1: min. 1 pt.
Niveau 2: min. 2 ptt.

Selvstændigt udføre behandling af 
tics og Tourette’s syndrom, herunder 
psykoedukativ, psykoterapeutisk og 
psykofarmakologisk behandling

2.1.15 Kunne beskrive børn og unge med 
sjældne neuropsykiatriske tilstande 
og henvise til relevant 
undersøgelse/behandling

Angive sjældne medfødte eller 
erhvervede sygdomme/forstyrrelser, 
ofte genetisk betingede, der i 
væsentlig grad påvirker adfærden 
hos børn/unge

Kunne henvise til relevante 
undersøgelser af sjældne 
neuropsykiatriske tilstande

Teoretisk kursus

Fokuseret ophold ved 
neuropædiatrisk funktion/enhed

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af forløb med 
min. 2 ptt. på niveau 2

Dokumentation for 
fokuserede ophold ved 
neuropæd. enhed i 
portefølje

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.16 Kunne redegøre for diagnostik og 
behandling af forstyrrede mor/barn 
relationer hos 0-3-årige og kunne 
varetage undersøgelse og 
henvisning til behandling af sociale 
funktionsforstyrrelser hos + 3-årige 
børn og unge

Redegøre for diagnostik og 
behandling af afvigende mor/barn 
relationer hos det 0-3-årige barn

Kunne diagnosticere sociale 
funktionsforstyrrelser hos børn/unge 
(tilknytningsforstyrrelser, elektiv 
mutisme)

Kunne henvise til relevant 
pædagogisk behandling

Kunne vejlede patient/familie og 
institutioner, således at barnets 
opvækstbetingelser bliver så 
optimale som muligt

Teoretisk kursus

Mesterlære

Studiebesøg ved spædbørnsafsnit

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af
Niveau 2: min. 2 forløb

Dokumentation for 
studiebesøg i portefølje
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2.1.17 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af belastningsreaktioner 
hos børn og unge

Kunne diagnosticere akutte og/el-
ler posttraumatiske 
belastningsreaktioner hos 
børn/unge (herunder børn og unge 
udsat for seksuelle og andre 
overgreb)

Kunne udføre rådgivning til 
patient/familie og netværk samt 
psykoterapi

Teoretisk kursus

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Studiebesøg på rådgivningscenter/i 
speciallægepraksis

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse af
Niveau 1 + 2: min. 4 forløb

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.18 Kunne varetage diagnostik og 
rådgivning vedrørende børn og 
unge med adfærdsforstyrrelser

Under supervision kunne 
diagnosticere adfærdsforstyrrelser 
hos børn/unge 

Under supervision kunne henvise til 
relevante supplerende psykologiske 
undersøgelser

Teoretisk kursus

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 2 børn, 1 ung
Niveau 2: 2 børn, 1 ung

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne rådgive patient 
og familie

Selvstændigt kunne henvise til 
relevant pædagogisk behandling 
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2.1.19 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af angsttilstande og 
somatoforme tilstande hos børn og 
unge

Under supervision kunne 
diagnosticere angsttilstande og 
somatoforme tilstande hos 
børn/unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske og 
somatiske undersøgelser

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning 

Mesterlære 

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Fokuseret ophold ved pædiatrisk 
afdeling (psykosomatisk 
ambulatorium/enhed)

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 2 forløb
(barn/ung)
Niveau 2: 2 forløb
(barn/ung)  

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation for fokuseret 
ophold ved pædiatrisk 
afdeling i portefølje

Selvstændigt kunne udføre 
rådgivning samt psykoterapeutisk 
og psykofarmakologisk behandling

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.20 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af obsessive/kompulsive 
forstyrrelser hos børn og unge

Under supervision kunne 
diagnosticere obsessiv/kompulsive 
forstyrrelser hos børn/unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske og 
somatiske undersøgelser

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning 

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 2 patienter
Niveau 2: 2 patienter

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje
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Selvstændigt kunne udføre 
rådgivning samt psykoterapeutisk 
og psykofarmakologisk behandling

2.1.21 Kunne varetage behandling af 
søvnforstyrrelser og forstyrrelser i 
renlighed hos børn og unge

Under supervision kunne redegøre 
for diagnostik og behandling af 
forstyrrelser i renlighed, spisning og 
søvn hos børn/unge

Teoretisk undervisning

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder 

Fokuseret ophold på pædiatrisk 
afdeling

Struktureret kollegial 
bedømmelse - 
Niveau 1: 1 barn, 1 ung
Niveau 2: 1 barn, 1 ung

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation for 
fokuserede ophold på 
pædiatrisk afdeling i 
portefølje

Selvstændigt kunne varetage 
behandling af børn og unge med 
forstyrrelser i renlighed, spisning og 
søvn hos børn/unge

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGESTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.1.22 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af børn og unge med 
spiseforstyrrelser

Under supervision kunne 
diagnosticere spiseforstyrrelser hos 
børn/unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske og 
somatiske undersøgelser

Teoretisk kursus 

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Studieophold ved Center for 
Spiseforstyrrelse

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse 
Niveau 1: 2 patienter
Niveau 2: 2 patienter

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation for 
studiebesøg i portefølje

Selvstændigt kunne sikre den 
somatiske tilstand i samarbejde 
med andre specialafdelinger

Selvstændigt kunne udføre 
rådgivning samt psykoterapeutisk 
og evt. psykofarmakologisk 
behandling

2.1.23 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af børn og unge med 
affektive forstyrrelser

Under supervision kunne 
diagnosticere affektive lidelser hos 
børn/unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske tests og 
somatiske undersøgelser

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Fokuseret ophold ved psykiatrisk 
afdeling

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 1 barn, 1 ung
Niveau 2: 2 patienter

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne udføre 
rådgivning samt psykoterapeutisk 
og psykofarmakologisk behandling
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Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.24 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af børn og unge med 
skizofreni, skizotypiske tilstande 
eller andre psykoser

Under supervision kunne 
diagnosticere skizofreni, 
skizotypiske tilstande og andre 
psykoser hos børn/unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske tests og 
somatiske undersøgelser

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Fokuseret ophold ved psykiatrisk 
afdeling

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 2 patienter
Niveau 2: 2 patienter

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne udføre 
rådgivning til patient/pårørende og 
sam- arbejdspartnere

Selvstændigt kunne udføre 
støttende psykoterapeutisk 
behandling

Selvstændigt kunne udføre 
psykofarmakologisk behandling
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2.1.25 Kunne varetage diagnostik og 
behandling af 
personlighedsforstyrrelser hos 
(børn og) unge

Under supervision kunne diagnos-
ticere personlighedsforstyrrelser 
hos (børn og) unge

Under supervision kunne henvise til 
relevante psykologiske tests

Teoretisk kursus

Case-baseret undervisning

Mesterlære

Feedback fra tværfaglige team

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Godkendelse af kursus

Struktureret kollegial 
bedømmelse
Niveau 1: 2 patienter
Niveau 2: 2 patienter

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne forestå 
rådgivning til patient, pårørende og 
sam-arbejdspartnere

Selvstændigt kunne udføre 
psykoterapeutisk og evt. 
psykofarmakologisk behandling

KOMPETENCER KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.1.26 Kunne varetage diagnostik og 
henvise til relevant behandling af 
misbrug som årsag eller 
komplikation til psykisk lidelse hos 
(børn og) unge

Under supervision kunne diagnos-
ticere alkohol- og stofmisbrug hos 
børn/unge med psykisk lidelse

Teoretisk undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Struktureret kollegial 
bedømmelse

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Selvstændigt kunne udføre eller 
henvise til relevant behandling
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2.1.27 Kunne samarbejde med somatiske 
(oftest pædiatriske), obstetriske og 
psykiatriske afdelinger om psykiske 
lidelser hos somatisk syge børn og 
børn med psykisk syge forældre

Kunne diagnosticere psykiske 
symptomer, der er komplikation til 
somatiske lidelser

Kunne diagnosticere psykiske 
symptomer, der er følge af 
psykiatrisk lidelse hos forældre

Kunne rådgive patient, forældre og 
samarbejdspartnere med henblik på 
at sikre børnenes udvikling bedst 
muligt

Teoretisk undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Fokuseret ophold ved pædiatrisk 
afdeling

Fokuseret ophold ved psykiatrisk 
afdeling

Struktureret kollegial 
bedømmelse

Vurdering af portefølje - 
løbende registrering af 
patientforløb i portefølje

Dokumentation af fokuserede 
ophold på pædiatrisk og 
psykiatrisk afdeling i 
portefølje

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMMUNIKATOR
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.2.1 Kunne informere patient/pårørende 
og samarbejdspartnere om forløb 
og formål med undersøgelse/be-
handling og sikre, at informationen 
er forstået korrekt

Under supervision kunne informere 
klart og forståeligt vedrørende 
forløb og formål med undersøgelse 
og behandling

Under supervision kunne indhente 
informeret samtykke til 
undersøgelse/behandling

Under supervision kunne 
koordinere indsatsen vedrørende 
oplysninger til patient/familie og 
samarbejdspartnere, således at 
disse modtager enslydende, 
konsistent information

Mesterlære

Supervision ved vejleder /hoved-
vejleder

Feedback fra tværfagligt team

Struktureret kollegial 
bedømmelse af
Niveau 1: 10 forløb
Niveau 2: 10 forløb

Patientevaluering (1 gang 
årligt i hele 
uddannelsesforløbet)

Selvstændigt kunne informere klart 
og forståeligt vedrørende forløb og 
formål med undersøgelse og 
behandling

Selvstændigt kunne indhente 
informeret samtykke til 
undersøgelse/behandling

Selvstændigt kunne koordinere 
indsatsen vedrørende oplysninger til 
patient/familie og 
samarbejdspartnere, således at 
disse modtager enslydende, 
konsistent information

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.2.2 Kunne lede samtaler med patient/
pårørende og samarbejdspartnere, 
også under vanskelige forhold

Under supervision kunne disponere 
og styre en samtale i forhold til tid 
og formål

Under supervision kunne 
gennemføre vanskelige samtaler, 
der indebærer formidling af alvorlige 
oplysninger med hensyn til 
diagnose og prognose

Under supervision kunne 
gennemføre vanskelige samtaler, 
der indebærer sproglige, kulturelle 
eller religiøse barrierer, eller 
vanskeliggøres pga. psykisk 
instabilitet hos patient/pårørende

Undervisning med rollespil

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Struktureret kollegial 
bedømmelse af
Niveau 1: 10 forløb
Niveau 2: 10 forløb

Patientevaluering/samar-
bejdspartner (1 gang årligt i 
hele uddannelsesforløbet)

Selvstændigt kunne disponere og 
styre en samtale i forhold til tid og 
formål

Selvstændigt kunne gennemføre 
vanskelige samtaler, der indebærer 
formidling af alvorlige oplysninger 
med hensyn til diagnose og 
prognose

Selvstændigt kunne gennemføre 
vanskelige samtaler, der indebærer 
sproglige, kulturelle eller religiøse 
barrierer, eller vanskeliggøres pga. 
psykisk instabilitet hos 
patient/pårørende

SAMARBEJDER
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.3.1 Kunne samarbejde med interne og 
eksterne samarbejdspartnere

Under supervision kunne udvikle 
samarbejdsrelationer til interne og 
eksterne samarbejdspartnere, der 
er præget af viden om og respekt 
for den enkeltes faglige og 
personlige kompetencer

Tværfaglig supervision med rollespil

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Strukturerede 
vejledersamtaler

360° evaluering (årligt i hele 
uddannelsesforløbet)

Selvstændigt kunne udvikle 
samarbejdsrelationer til interne og 
eksterne samarbejdspartnere, der 
er præget af viden om og respekt 
for den enkeltes faglige og 
personlige kompetencer

2.3.2 Kunne indgå konstruktivt i 
konfliktløsning internt og eksternt

Kunne erkende - og indgå 
konstruktivt i løsning af - konflikter i 
samarbejdsrelationer internt og 
eksternt

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Struktureret vejledersamtale

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

LEDER/ADMINISTRATOR
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.4.1 Kunne redegøre for og fungere 
inden for sundhedsvæsenets 
struktur og funktion

Kunne redegøre for 
sundhedsvæsenets struktur, 
finansiering og funktion

Teoretisk undervisning 

Deltagelse i organisatorisk arbejde

Deltagelse i administrativt arbejde

Struktureret vejledersamtale

Vurdering af portefølje -
Beskrivelse af 1 eksempel 
på organisatorisk arbejde,
Beskrivelse af 1 eksempel 
på administrativt arbejde

Selvstændigt kunne fungere inden 
for sundhedsvæsenets struktur og 
bidrage til dets fortsatte udvikling

2.4.2 Kunne udføre direkte 
ledelsesfunktion i afgrænsede 
sammenhænge

Under supervision kunne udføre 
ledelsesfunktion i det tværfaglige 
team præget af viden om og 
respekt for den enkeltes faglige og 
personlige ressourcer

Teoretisk undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback fra tværfaglige team

Struktureret vejledersamtale

360° evaluering

Vurdering af portefølje -
Beskrivelse af 
ledelsesfunktion i f.eks. 
teamkonference, 
visitationskonference 
Niveau 1: 10 forløb
Niveau 2: 10 forløb

Selvstændigt kunne udføre 
ledelsesfunktion i det tværfaglige 
team præget af viden om og 
respekt for den enkeltes faglige og 
personlige ressourcer
 
Under supervision kunne forestå 
lægelige arbejdsopgaver med 
ledelsesfunktion som f.eks. 
visitering og prioritering af patienter

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER

2.4.3 Kunne disponere i en tidsmæssig 
sammenhæng

Under supervision kunne prioritere 
mellem patientvaretagelse, 
uddannelse, forskning og eksterne 
aktiviteter

Under supervision kunne varetage 
arbejdstilrettelæggelse, herunder 
arbejdsfordeling og evt. 
vagtplanlægning

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Supervision ved afdelingsleder

Feedback fra peer-gruppe

Struktureret vejledersamtale

Vurdering af portefølje -
løbende registrering af 
planlægningsopgaver

2.4.4 Kunne formidle ledelsesfunktioner 
skriftligt

Under supervision kunne udforme 
instruks for arbejdsopgaver i 
afdelingen, f.eks. undersøgelses- 
og evalueringsprogrammer for 
patientforløb

Projektarbejde

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Supervision ved afdelingsleder

Vurdering af skriftligt 
materiale

Vurdering af portefølje

Niveau 2: 2 eksempler
Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

SUNDHEDSFREMMER
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.5.1 Kunne medvirke til forebyggelse af 
psykisk lidelse hos børn og unge og 
medvirke til at implicere disse 
faktorer

Beskrive risiko- og 
helbredsfremmende faktorer og 
effekt af forebyggelse vedr. børn, 
unge og familiers psykiske helbred

Omsætte denne viden i klinisk 
praksis og evt. i organisatorisk 
arbejde

Teoretisk undervisning

Projektarbejde (f.eks. 
oplysningsarbejde)

Deltagelse i organisatorisk arbejde 
(f.eks. konsulentarbejde)

Struktureret vejledersamtale
Vurdering af portefølje 
(6 beskrivelser i alt)

2.5.2 Kunne anvende gældende regler for 
anmeldelsespraksis

Kunne anvende regler for 
anmeldelsespraksis vedrørende 
bivirkninger

Kunne anvende regler vedrørende 
anmeldelse af og forholdsregler ved 
smitsomme sygdomme

Kunne anvende regler for 
anmeldelsespraksis i henhold til Lov 
om Social Service

Teoretisk undervisning

Mesterlære

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Struktureret vejledersamtale 

Vurdering af portefølje 
(2 forløb i alt)

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

AKADEMIKER
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.6.1 Kunne indhente og anvende ny 
viden

Holde sig ajour med den nyeste 
viden inden for specialet og kunne 
foretage kritisk litteraturvurdering

Selvstudium

Deltage i litteraturkonferencer

Kursus i litteratursøgning

Diskussion i peer-gruppe

Struktureret vejledersamtale

Godkendelse af kursus

Vurdering af portefølje -
løbende registrering af 
deltagelse i 
litteraturkonferencer

Holde sig ajour med den nyeste 
viden inden for specialet og kunne 
foretage kritisk literaturvurdering

Kunne medvirke til at indføre ny 
viden i daglig praksis

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGIER EVAL.STRATEGIER
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2.6.2 Kunne formidle faglig viden til 
kolleger og vejlede yngre kolleger 
og andre faggrupper

Under supervision kunne formidle 
faglig viden til kolleger og andre 
faggrupper

Under supervision kunne undervise 
og vejlede medicinstuderende, 
yngre kolleger og andre faggrupper 
i form af struktureret 
undervisning/vejledning

Afholde litteraturkonference

Supervision ved vejleder/hoved-
vejleder

Feedback ved studerende

Feedback ved peer-gruppe

Struktureret vejledersamtale

Struktureret kollegial 
bedømmelse af 1 
litteraturkonferenceafholdels
e om året i hele 
uddannelsesforløbet

Vurdering af portefølje -
10 sessioner med fordeling 
blandt forskellige typer af 
undervisningsgrupper

Selvstændigt kunne formidle faglig 
viden til kolleger og andre 
faggrupper

Selvstændigt kunne undervise og 
vejlede medicinstuderende, yngre 
kolleger og andre faggrupper i form 
af struktureret 
undervisning/vejledning

Selvstændigt kunne udnytte læ-
ringsmuligheder i hverdagen

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)
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KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGI
ER

EVAL.STRATEGI
ER

2.6.3 Kunne gennemføre 
afgrænset 
forskningsprojekt 
og/eller 
kvalitetssikringsprojek
t og/eller klinisk 
forløbsprogram

Kunne opstille 
hypotese vedr. klinisk 
og/eller videnskabelig 
problemstilling

Kunne fremsætte plan 
til yderligere at belyse 
og løse denne 
problemstilling

Niveau 2 - se 
nedenfor

Selvstudium

Kursus i 
forskningsmetodologi

Projektarbejde 

Supervision ved 
vejleder/hoved-
vejleder

Supervision ved 
forskningsvejleder

Godkendelse af 
kursus

Godkendelse af 
projektarbejde
Dokumentation 
med registrering i 
portefølje

Struktureret 
vejledersamtale

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGI
ER

EVAL.STRATEGI
ER
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2.6.3 Kunne gennemføre 
afgrænset 
forskningsprojekt 
og/eller 
kvalitetssikringsprojek
t og/eller klinisk 
forløbsprogram

Kunne opstille 
hypotese vedr. klinisk 
og/eller videnskabelig 
problemstilling

Kunne fremsætte plan 
til yderligere at belyse 
og løse denne 
problemstilling

Kunne medvirke til at 
implementere den 
foreslåede løsning i 
praksis eller

Kunne opstille 
hypotese og 
projektbeskrivelse 
vedrørende 
videnskabelig 
problemstilling

Kunne gennemføre og 
afrapportere projektet 
over for kollegial 
gruppe

Selvstudium

Kursus i 
forskningsmetodologi

Projektarbejde 

Supervision ved 
vejleder/hoved-
vejleder

Supervision ved 
forskningsvejleder

Godkendelse af 
kursus

Godkendelse af 
projektarbejde
Dokumentation 
med registrering i 
portefølje

Struktureret 
vejledersamtale

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

PROFESSIONEL
KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGI

ER
EVAL.STRATEGI
ER

2.7.1 Kunne etablere, 
fastholde og 
afslutte en 
professionel relation til 
patient/familie

Kunne vække tillid hos 
patient og forældre

Kunne beskytte 
patient og forældre 
mod at udlevere sig 
unødigt

Under supervision 
kunne afgrænse egne 
behov og eventuelle 
personlige 
problematikker i 
forhold til patient og 
forældre 

Mesterlære

Supervision ved 
vejleder

Feedback fra 
tværfaglige team

Struktureret 
vejledersamtale
1 gang om året i 
hele 
uddannelsesforlø
bet
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Kunne vække tillid hos 
patient og forældre

Kunne beskytte 
patient og forældre 
mod at udlevere sig 
unødigt

Kunne afgrænse egne 
behov og eventuelle 
personlige 
problematikker i 
forhold til patient og 
forældre 

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

KOMPETENCE KONKRETISERING LÆRINGSSTRATEGI
ER

EVAL.STRATEGI
ER

2.7.2 Kunne agere i 
henhold til gældende 
etiske regler for egen 
praksis

Under supervision 
kunne varetage etiske 
spørgsmål i 
forbindelse med 
tavshedspligt, 
indhentning og 
udlevering af 
oplysninger, forhold 
vedrørende alvorlig 
sygdom og dødsfald

Mesterlære

Supervision ved 
vejleder 

Feedback fra 
tværfaglige team

Struktureret 
vejledersamtale
1 gang om året i 
hele 
uddannelsesforlø
bet

Selvstændigt kunne 
varetage etiske 
spørgsmål i 
forbindelse med 
tavshedspligt, 
indhentning og 
udlevering af 
oplysninger, forhold 
vedrørende alvorlig 
sygdom og dødsfald
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2.7.3 Kunne evaluere egen 
viden og kunnen samt 
egne uddannelses- og 
udviklingsbehov

Løbende kunne 
evaluere egen viden 
og kunnen og erkende 
egne personlige, 
faglige og etiske 
grænser

Løbende kunne 
udfærdige planer for 
opretholdelse og 
udvikling af faglige 
kompetencer

Supervision ved 
vejleder

Feedback fra peer-
gruppe

Struktureret 
vejledersamtale:
1. gang start 1. år
2. gang slut 1. år
3. gang slut 2. år
4. gang slut 3. år
5. gang slut 4. år

Gråt:  Niveau 1 (1. + 2. år)
Hvidt: Niveau 2 (3. + 4. år)

Læringsstrategier.3.

Begrebet læringsstrategier omhandler de pædagogiske metoder til læring, der 
bruges i en uddannelse. I skemaet angives de anvendte læringsstrategier med 
kortfattet beskrivelse. For uddybende beskrivelse henvises til litteraturlisten.

Læringsstrategier Beskrivelse

Feed-back fra tværfagligt team Feed-back fra tværfaglige team med 
henblik på løbende bevidstgørelse og 
justering af lægens daglige arbejde og 
holdninger

Færdighedskursus Fokuseret kursus med henblik på at 
indlære specifikke færdigheder

Mesterlære Kompetencer opnås gennem gensidigt 
forpligtende arbejdsfællesskab med 
mere erfaren kollega over tid

Selvstudium Supplerende til den teoretiske 
undervisning

Supervision ved vejleder Supervision af dagligt arbejde og 
holdninger ved udpeget vejleder

Teoretisk kursus Teoretisk undervisning på det speciale- 
specifikke kursus og på tværfaglige 
kurser i ledelse og administration samt 
på forskningstræningskursus

Fokuseret ophold ved anden afdeling Fokuseret ophold ved afdeling inden for 
andet speciale med henblik på indlæring 
af specifikke kompetencer

Studiebesøg Kortvarigt ophold ved 
specialeafdeling/anden institution
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Evalueringsstrategier.3.

Der er anvendt følgende evalueringsstrategier i forhold til introduktionsuddannelsen:

Evalueringsstrategi Beskrivelse

Godkendelse af kursus Skriftlig dokumentation for godkendelse af kursus

Forældre/patientevaluering Patienter/forældre

Struktureret kollegial bedømmelse Struktureret observation, hvor en eller flere erfarne 
kolleger ud fra på forhånd fastlagte kriterier vurderer 
lægens færdigheder

Struktureret vejledersamtale Struktureret interview ud fra på forhånd fastlagte 
kriterier, der specielt er velegnet til at afdække viden og 
holdninger

360° bedømmelse Tværfaglig vurdering af den uddannelsessøgendes 
færdigheder og holdninger. Deltagerne udpeges af 
vejleder, i alt 4-6 personer afhængig af, hvilken 
kompetence der skal evalueres

Vurdering af portefølje Forskellige dele af porteføljen kan inddrages i 
evaluering, herunder lægens beskrivelse af udvalgte 
patientforløb samt checkliste til optælling af aktiviteter

Vurdering af projektarbejde mm. Struktureret gennemgang ud fra på forhånd fastlagte 
kriterier af forskellige skriftlige produkter

360° evaluering
I hoveduddannelsen anbefales det, at 360° evaluering gennemføres forud for 
midtvejsevalueringen. 

Patient/forældreevaluering
Anbefales gennemført i sidste halvdel af hver ansættelse i 
hoveduddannelsesforløbet. 

Feedback fra tværfagligt team
Kan med fordel gennemføres i tilslutning til f.eks. ambulatorie- eller 
afdelingskonferencer, men det er vigtigt, at det tværfaglige team på forhånd er 
orienteret om den efterfølgende feed-back og om, at der skal være tale om en 
konstruktiv kritik mhp. fortsat læring. 

Struktureret kollegial bedømmelse
Foretages i hele uddannelsesforløbet med registrering i logbog. 

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi.

Anvendte kompetenceniveauer
Kendskab: Samtaler med hovedvejleder.

Erfaring: Behandling under regelmæssig vejledning/supervision.

Rutine: Selvstændig behandling under sporadisk vejledning/supervision.
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Beherskelse: Selvstændig behandling under undtagelsesvis vejledning/supervision.

Mestring: Selvstændig vejledning.

På hvert af de anførte præparatgrupper er der anført det krævede 
kompetenceniveau ved afslutning af hhv. introduktionsuddannelse og 
hoveduddannelse. 

Kendskab kan opnås i forbindelse med introduktionskursus eller teoretisk 
undervisning i afdelingerne i det omfang, det ikke er en del af det prægraduate 
pensum.

De øvrige grader af kompetencer forudsætter praktisk oplæring under relevant 
supervision. Det er op til de enkelte afdelinger at tilrettelægge psykofarmakologisk 
supervision, således at de forudsatte kompetencer kan opnås og dokumenteres.

Der henvises i øvrigt til afdelingernes behandlingsinstrukser. 

Evaluering af den lægelige videreuddannelse/uddannelsesstedet.6.

I “Vejledning og Evaluering i den Lægelige Videreuddannelse”, Sundhedsstyrelsen, 1998, er opstillet 
kriterier for evaluering af den kliniske videreuddannelse. Evalueringen omfatter et sæt 
evalueringssamtaler med introduktionssamtale, justeringssamtale og slutevalueringssamtale. 

Der er udarbejdet et sæt skemaer, som skitserer indholdet af de enkelte samtaler. Disse skemaer 
forefindes i uddannelsesmappen. 

Introduktionssamtalen skal finde sted senest 14 dage efter ansættelse i uddannelsesforløb i 
hoveduddannelsen. Samtalen danner grundlag for udarbejdelse af den individuelle uddannelsesplan. 
Justeringssamtalen skal finde sted midtvejs i uddannelsesforløbet og danner dels grundlag for 
justering af uddannelsesplanen, men også for vurdering af det hidtidige uddannelsesforløb. 
Slutevalueringssamtalen finder sted ved afslutning af uddannelsen. Her sker den endelige evaluering 
af, om uddannelseselementet kan godkendes, men også evalueringen af udddannelsessøgende og 
uddannelsessted. 

Den uddannelsessøgende skal også vurdere den enkelte afdelings uddannelsesstilbud, 
uddannelsesprogram og uddannelsesplan. Skemaer til brug herfor forefindes ligeledes i 
uddannelsesmappen. Skemaerne indsendes til afdelingsledelse/og videreuddannelsesråd. 
Papirgangen kan variere fra afdeling til afdeling. 

Hvis uddannelsen ikke forløber planmæssigt iht. uddannelsesprogrammet og uddannelsesplanen, har 
hovedvejlederen pligt til at forsøge at afhjælpe den uddannelsessøgendes problem. Ved 
utilfredsstillende forløb er både den uddannelsessøgende og hovedvejlederen forpligtet til at orientere 
den uddannelsesansvarlige overlæge. 

Vejledning i den lægelige videreuddannelse.6.

I hoveduddannelsen foregår vejledning primært ved samtaler med hovedvejleder. 
Herudover har den uddannelsessøgende mulighed for at vælge en mentor, som oftest en ældre 
kollega, speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, som kan fungere som rådgiver og støtte for den 
uddannelsessøgende læge, men uden ansvar som ansat. Mentoren deltager således ikke i 
planlægning og gennemførelse af uddannelsen. 
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Uddannelsesmappe/portefølje.6.

Introduktionsprogrammet indgår i en uddannelsesmappe, der som minimum skal indeholde:
1. Uddannelsesprogram for hoveduddannelsen

Logbog til registrering af generelle kompetencer2.
Bevis for gennemgåede og godkendte kurser3.
Checklister4.
Registreringsark til brug for registrering af kompetencer/forløb5.
Oversigt og information om grunduddannelsen i psykoterapi samt 6.
skema til brug for godkendelse af grunduddannelse i psykoterapi
Skemaer til brug ved evalueringssamtaler7.
Skemaer til brug for den uddannelsessøgendes vurdering af 8.
uddannelsesstedet
Vagtvejledning9.

Bilag 1 Psykofarmakologi

Skema 1 Centralstimulantia

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Centralstimulantia Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring
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Indikationer I-stilling Speciallæge

Præparatvalg Præparatfaktor
Patientfaktor

I-stilling Speciallæge

Behandlingsstart Kontraindikationer
Initialdosering
Administrationsmåde
Patientinformation

I-stilling Speciallæge

Monitorering og 
optimering

Effekt
Bivirkninger

I-stilling Speciallæge

Behandlingsvarighed Speciallæge

Behandlingsafslutning Indikation 
Gennemførelse

I-stilling Speciallæge

Kombinationsbehandli
ng

Indikation
Interaktioner

I-stilling Speciallæge

Intervention ved 
utilstrækkelig 
effekt trods optimering

I-stilling Speciallæge

Skema 2 Antidepressiva

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Antidepressiva Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer I-stilling Speciallæge

Præparatvalg Præparatfaktor

Patientfaktor

I-stilling Speciallæge
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Behandlingsstart Kontraindikationer

Sikkerhedsforan-
staltninger

Initialdosering

Administrationsmåd
e

Patientinfomation

I-stilling Speciallæge

Monitorering og
optimering

Effekt

Bivirkninger og 
toxicitet

Terapeutisk drug 

Monitorering

I-stilling Speciallæge

Behandlings-
varighed

Akut 
behandlingsfase

Vedligeholdelsesfas
e

Profylaksefase

I-stilling Speciallæge

Behandlings-
afslutning

Indikation

Gennemførelse

I-stilling Speciallæge

Kombinations-
behandling

Indikationer

Interaktioner

I-stilling Speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

I-stilling Speciallæge

Skema 3 Antipsykotika

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Antipsykotika
inkl.
depotpræparater

Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

efter 2. år speciallæge
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Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

efter 2. år speciallæge

Akut beroligende
medicinering

indikation
præparatvalg
gennemførelse

efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

efter 2. år speciallæg
e

Skema 4 Lithium

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab:  Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring:  Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine:  Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Lithium Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge
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Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge

Skema 5 Benzodiazepiner

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Benzodiazepine
r

Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Akut beroligende
medicinering

indikation
præparatvalg
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge
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Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge

Skema 6 Antiepileptika

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Antiepileptika
anvendt i 
stemmings-
stabiliserende 
øjemed

Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge
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Skema 7 Hypnotika

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Hypnotika Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge
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Skema 8 Fenemal

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi

Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Fenemal anvendt
i abstinens-
behandling

Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Akut beroligende
medicinering

indikation
præparatvalg
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge

Skema 9 Antikolinergika

Klinisk uddannelse i psykofarmakologi
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Anvendte kompetenceniveauer:

Kendskab: Lejlighedsvis handling under tæt vejledning/supervision
Erfaring: Handling under regelmæssig vejledning/supervision
Rutine: Selvstændig handling under sporadisk vejledning/supervision
Beherskelse: Selvstændig handling under kun undertagelsesvis 

vejledning/supervision
Mestring: Selvstændig vejledning (psykofarmakologi-vejleder)

Antikolinergika Kendskab Erfaring Rutine Beherskelse Mestring

Indikationer Efter 2. år speciallæge

Præparatvalg præparatfaktor
patientfaktor

Efter 2. år speciallæge

Behandlingsstart kontraindikationer
sikkerhedsforanstaltninger
initialdosering
administrationsområde
patientinformation

Efter 2. år speciallæge

Monitorering og 
optimering

effekt
bivirkninger og toxicitet
terapeutisk drug-
monitorering

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
varighed

akut behandlingsfase
vedligeholdelsesfase
profylaksefase

Efter 2. år speciallæge

Behandlings-
afslutning

indikation
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Kombinations-
behandling

indikationer
interaktioner

Efter 2. år speciallæge

Hyperakut
injektionsbehandl
ing

indikation
præparatvalg
gennemførelse

Efter 2. år speciallæge

Intervention ved
utilstrækkelig
effekt trods
optimering

Efter 2. år speciallæge

Bilag 2 Psykoterapeutisk behandling

En speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri skal kunne analysere 
forudsætningerne for behandling, planlægge behandlingen og vurdere resultatet af 
en given psykoterapeutisk behandling. I analysen skal indgå vurdering af barnets 
udviklingsniveau og graden af eventuel udviklingsforstyrrelse. I planlæggelse af 
behandlingen af børn og unge må det altid indgå i overvejelsen, hvordan den 
optimale sammenhæng kan blive mellem individuel behandling og familiebehandling. 



Mette Rasmussen - Udd.program for hovedudd. RTF-format - forløb 2 Viborg, Risskov.rtf Page 58

Forældrene vil altid skulle inddrages i behandlingen. En speciallæge i børne- og 
ungdomspsykiatrik skal kunne gøre rede for :

1 specialteori vedrørende psykodynamisk/psykoanalytisk orienteret 
psykoterapi

2 specialteori vedrørende kognitiv-adfærdspsykoterapi
3 basalteori vedrørende systemisk/strukturel psykoterapi
4 uanset valgt psykoterapeutisk metode, hvordan den valgte metode kan 

anvendes til børn og unge i forskellige aldre

En speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri skal kunne gennemføre en 
psykoterapeutiske behandling af børn og unge med:

1 depressiv lidelse af lettere, moderat og svær grad
2 skizofreni, skizotypisk sindslidelse og øvrige psykotiske tilstande
3 personlighedsforstyrrelser
4 angsttilstande, obsessiv-kompulsive tilstande og spiseforstyrrelser
5 visse neuropsykiatriske tilstande incl. hyperkinetisk forstyrrelse samt

tourette’s syndrom

Den psykoterapeutiske behandling vil omfatte individuel terapi samt familieterapi. 
Desuden kan anvendes gruppe- og parterapi. Den terapeutiske metode er valgfri, 
dog omfattende mindst 1 forløb med anvendelse af psykodynamisk/psykoanalytisk 
orienteret psykoterapi, kognitiv-adfærdsterapi og/eller systemisk, strukturel 
psykoterapi. De gennemførte terapier skal fordeles på forskellige patientkategorier 
og aldersgrupper. Betingelserne for grunduddannelse i psykoterapi skal som 
minimum være opfyldt på speciallægeniveau. 

En I-læge skal efter afslutning af introduktionsuddannelse:

1 have kendskab til de basale teorier vedrørende psykoterapi
2 kunne henvise til psykoterapi under supervision 
3 kunne udarbejde en psykoterapeutisk behandlingsplan med en 

sammenhæng mellem vægtning af individuel, 
familiebehandling/familievejledning og vejledning til barnets netværk 
under supervision

4 kunne gennemføre samtaler/observationer mhp. egnethed til 
psykoterapi

Bilag 3 Skema til 360° evaluering

Disse informationer vil blive vist til den uddannelsessøgende. Kryds af i relevante kolonner. 
Hvis du ikke har haft mulighed for at observere de nævnte aktiviteter, så kryds af i “kan ikke 
bedømmes”.

Uddannelsessøgende:

........................................

Kan ikke 
bedømmes

Utilfreds-
stillende*

Behov for 
forbedringer

Tilfredsstill
ende

Meget 
tilfredsstillen
de

Behandler patienter/forældre 
høfligt og hensynsfuldt
Involverer patienter/forældre i 
beslutninger om deres behandling
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Respekterer patienters 
privatliv og værdighed
Overholder tavshedspligt

Svarer og kommer, når det ønskes 
at en patient skal 
bedømmes/drøftes
Kontakter kolleger ved behov for 
diskussion om 
patientbehandling
Samarbejder i team

Accepterer kritik og er i stand til at 
reagere konstruktivt
Fører journaler af acceptabel kvalitet

Varetager “papirarbejdet” til tiden 
(f.eks. epikriser, breve)
Er bevidst om egne faglige grænser 
og søger hjælp, når der er behov for 
det
Kan anvende den tid, der er til 
rådighed på en effektiv måde

Kommentarer: (* skal udfyldes, hvis der er krydset af i utilfredsstillende, brug bagsiden)
Dato:
Navn:
Stilling:
Signatur:

Bilag 4 Skema til opsummering af 360° evaluering

Uddannelsessøgendes navn:
Dato:
Total antal skemaer med 360° evaluering modtaget:
Middelværdier beregnet nedenfor

Uddannelsessøgende:

....................................................... Middelværdi
Behandler patienter høfligt og 
hensynsfuldt
Involverer patienter i beslutninger
om deres behandling
Respekterer patienters privatliv
og værdighed
Overholder tavshedspligt

Svarer og kommer, når det ønskes,
at en patient skal bedømmes
Kontakter kolleger ved behov for 
diskussion om patientbehandling
Samarbejder i team

Accepterer kritik og er i stand til at
reagere konstruktivt
Fører journaler af acceptabel
kvalitet
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Varetager “papirarbejdet” til tiden
(f.eks. epikriser, breve) 
Er bevidst om egne faglige grænser
og søger hjælp, når der er behov for det
Kan anvende den tid, der er til 
rådighed, på en effektiv måde

Alle kommentarer fra forrige skemaer:


