Børne- og ungdomspsykiatri.
Børne- og ungdomspsykiatri er det lægelige speciale, der varetager undersøgelse og behandling
af psykiske sygdomme og udviklingsforstyrrelser hos børn og unge. I udførelsen af denne opgave
er der et tæt samarbejde med tilstødende specialer, først og fremmest pædiatri og psykiatri, samt
et stort tværsektorielt samarbejde med social- og undervisningssektorerne. I specialet arbejdes der
tværfagligt. Helt centralt i arbejdet er den diagnostiske og terapeutiske samtale. Som supplement
til samtalen anvendes i tiltagende grad strukturerede interviews og spørgeskemaer samt parakliniske undersøgelser.
Faglig profil – børne- og ungdomspsykiatri
Børne- og ungdomspsykiatri, er et lægeligt speciale med mange facetter, men det er ikke meningen at alle ansøgere skal have færdigheder indenfor alle de beskrevne kompetencer. Det er dog
vigtigt for vores speciales dækning af det faglige spektrum, at sikre at ansøgerskaren bliver differentieret, hvorfor der beskrives forskellige områder af kompetencer der kan indgå i ansøgernes
curriculum.
De tre lægeroller der er højst prioriteret er medicinsk ekspert, kommunikator og samarbejder, men
de øvrige roller er også repræsenteret som tegn på deres vigtighed i specialet.
Alle læger skal derudover vurderes i henhold til prioriterede delkompetencer fra I-programmet. Disse bør være gennemført tilfredsstillende for at lægen er klar til det efterfølgende forløb i speciallægeuddannelsen.
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Ansøgning om ansættelse i hoveduddannelse
Det formelle krav for at kunne ansættes i et hoveduddannelsesforløb i børne- og ungdomspsykiatri
er en godkendt introduktionsstilling i børne- og ungdomspsykiatri. Derudover sker vurderingen i
forhold til det faglige vurderingsskema for børne- og ungdomspsykiatri.
Ansættelsessamtalen
Med udgangspunkt i en motiveret ansøgning og den faglige profil indkaldes de ansøgere, som ud
fra ansøgningen findes kvalificerede til samtale. Det er således samtalen, der danner det endelige
grundlag for indstilling til ansættelse. Herudover har samtalen til formål at give en grundigere introduktion til specialet og dermed sikre den bedst mulige afstemning af forventninger hos både ansøger og ansættelsesudvalg.
Samtalerne foregår i den videreuddannelsesregion hvor hoveduddannelse er søgt og formen vil
fremgå at stillingsopslaget.

