H - kursus i Psykiatri
Delkursus: Børne- og ungdomspsykiatri
28. maj 2018 kl. 9.30-16.30
Sted
Store auditorium, voksenpsykiatrisk afdeling P. Odense Universitetshospital.
Delkursusledere
Gitte Dehlholm (GD) ph.d., overlæge, klinisk lektor i Børne- og Ungdomspsykiatri,
BUP-Odense. Anne Dorte Stenstrøm (ADS), ph.d., overlæge, klinisk lektor i Børneog Ungdomspsykiatri, BUP-Odense.
Program
Kl. 09.30-09.45:

Velkomst og introduktion til dagen v. overlæge, ph.d. Gitte
Dehlholm og overlæge, ph.d. Anne Dorte Stenstrøm

Kl. 09.45-10.45:

”Depression hos børn og unge” v. H-læge, ph.d. Rikke
Wesselhöft

Kl. 10.45-11.00:

Pause

Kl. 11.00 -11.45:

Case: ”Differentialdiagnostiske overvejelser hos unge i
mistrivsel” v. overlæge, ph.d. Gitte Dehlholm og overlæge,
ph.d. Anne Dorte Stenstrøm

Kl. 11.45-12.30:

Frokost

Kl. 12.30-13.45:

”Gennemgribende udviklingsforstyrrelser” v. afdelingslæge,
Anja Duelund (incl. lille pause)

Kl. 13.45-14.00:

Pause

Kl. 14.00-16.00:

”ADHD fra et neuropsykiatrisk perspektiv” ved læge Jakob
Ørnberg (incl. lille pause)

Kl. 16.00-16.30:

Evaluering og afslutning ved GD og ADS

Vi er værter med morgenbrød og kaffe samt frokost og eftermiddagskage 
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Vedlagt bilag:
Målsætning for delkurset i børne- og ungdomspsykiatri
Referencer til dagens oplæg

Målsætning for delkurset i børne- og ungdomspsykiatri
Målsætning for delkurset i børne- og ungdomspsykiatri findes på følgende link og kan læses her
nedenfor:
http://www.dpsnet.dk/fileadmin/user_upload/menu/speciallaegeuddannelsen/kurser/Obl.kurser.pdf

7.6.09. Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser
9. Børne- og ungdomspsykiatriske lidelser med forløb ind i voksenalderen
Formål: At give de kommende psykiatere indenfor voksenpsykiatrien kendskab til de børne- og
ungdomspsykiatriske sygdomme og tilstande, der fortsat har betydning i voksenalderen, såsom
spiseforstyrrelser, Tourette's syndrom, ADHD, OCD mv. Mål: At kursisterne får kendskab til de
børne- og ungdomspsykatriske sygdomme og tilstande, der fortsætter ind i voksenalderen og stadig
har et behandlingsbehov At gennemgå mere specielle forhold vedrørende sygdomstilstande hos
unge mennesker og de særligt anvendte behandlingsmetoder i ungdomspsykiatrien. At give
kursisterne kendskab til specifikke metoder i undersøgelse og behandling af unge samt lovgivning
af særlig relevans.
Indhold: Epidemiologi. Specifikke undersøgelses- og behandlingsformer i ungdomspsykiatri.
Gennemgang af særlige børnepsykiatriske tilstande og deres forløb ind i voksenalderen
(spiseforstyrrelser, Tourette's syndrom, ADHD, OCD, psykotiske lidelser/autisme mv.) og
forskningen vedr. disse tilstande.
Metoder: Foredrag, video, diskussion.
Evaluering: Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset.

Referencer:
Rutter´s textbook, 6th edition; Oxford: Blackwell, 2015
ADHD symptomer hos børn og unge:
ADHD; A.Thapar; The Lancet 2016, jvf. desuden vedhæftede artikler
Gennemgribende udviklingsforstyrrelser:

Autism Lancet
2015.pdf

Depression hos børn og unge:
Adult Functional Outcomes of Common Childhood Psychiatric Problems A Prospective,
Longitudinal Study William E. Copeland, PhD; Dieter Wolke, PhD; Lilly Shanahan, PhD; E. Jane
Costello, PhD. JAMA Psychiatry. 2015;72(9):892-899. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.0730
Published online July 15, 2015.
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