
 
 

1
 

CURRICULUM VITAE: 12. august 2012 
 
Torben Sørensen Carlsen  (f. 02.07.1959) 
 
Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri 
Klinik for børn og unge 
Nørregade 6,2.th. 
1165 København K. 
Tlf: +45 26298271 
Http: www.citybup.dk 
 
 
Eksaminer: 
 
1. Matematisk-fysisk student i 1978 
 
2. Lægevidenskabelig embedseksamen fra Københavns Universitet vinteren 1988 
 
Autorisationer: 
 
1. Autorisation som læge den 30.januar 1988. 
 
2. Tilladelse til selvstændigt virke som læge den 27.august 1990. 
 
3. Speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri den 1. april 1998 
 
Organisation og ledelse: 
 
1. Tillidsrepræsentant og reservelægerådsformand i perioden 01.11.92 - 28.02.93 ved 

Københavns Amts Sygehus i Gentofte, Stolpegård. 
 
2. Tillidsrepræsentant i perioden 010.08.97 - 30.06.99 ved børne- og 

ungdomspsykiatrisk afd.A, Aalborg Psykiatrisk Sygehus. 
 
3. Medlem af DPS´ børne- og ungdomspsykiatriske videreuddannelsesudvalg og fra 

1. februar 1999. 2001- 2003 udvalgsformand i samme udvalg under BUP-DK. Har 
som selskabets kontaktperson overfor Sundhedsstyrelsen medvirket ved udarbejdelse 
af ny målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen og forestået præsentation af 
arbejdet ved 2 selskabsmøder. 

 
4. Mellemlederuddannelse, Psykiatrien Nordjyllands Amt, efteråret 2000 (8 dage). 
 
5. Uddannelsesansvarlig overlæge ved ansættelse i Viborg og Ålborg (ansættelse 21, 

23, 24) 
 
6. OLAU-II, Ledelses- og administrationskursus for overlæger, forår 2002 (14 dage) 
 
7. Formand for specialeråd for psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri (nov. 2007 - 

2011) 
 
8. Forskningssansvarlig overlæge (ansættelse 24) med følgende merit: Etablering af 

forskerforum (BUFO) herunder medarrangør ved flere seminarer, medansvarlig for 
rekruttering af forskningsprofessor og igangsætning af 3 PhD- studier, heraf 2 
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registerstudier. Medarrangør ved 3 Nordiske konferencer afholdt i Ålborg Kultur og 
kongres Center. 

 
9. Ledende overlæge ved Universitetsafdeling (ansættelse 23-24) 
 

2006      09.06 Udvikling af flowmodel (”Pinsemodel” til beregning af ressourcer i 
forhold til opgaver) og Ledelsesovertagelse 

2006 09.06 Uddannelsesansvarlig overlæge til 1.6.2007 
2006 09.06 Forskningsansvarlig overlæge 
2006 11.11 Forskningsboard og Forskningsplan 
2007 02.05 Hans-Christoph Steihausen tilknyttes som forsningskonsulent 
2007 18.08 Etablering af Skadestue og modtagelse for børn og unge (3 pladser) 

– udarbejdelse af retningslinje for SKM i samarbejde med afd. S. 
2008 01.01 Udvidet frit sygehusvalg for udredning, Lovgivning 
2008 01.01 Venteliste fjernes  (Psykiatriplan) 
2008 25..04 Rep. Region Nordjylland i ERFA-gruppe i Danske regioner vedr. 

samarbejde med private om udredningsret 
2008 18.08 Styregruppen omkring ”Opgaveudvikling – mellem psykiater og 

psykolog” og Specialpsykologuddannelsen (forventet start 2011) 
2008 01.09 Forskningsenhed etableres (Psykiatriplan) 
2008 12.11 Rekruttering Ungarn (Psykiatriplan) 
2009 12.02 Tiltrædelsesforelæsning ved Professor (Psykiatriplan) 
2009 30.03 Rekruttering Ungarn (Psykiatriplan) 
2009 01.09 11. semester medicinstuderende (tidl. udelukkende 10. semester) 
2009 05.10 Oplæg v. Åbent hus arrangement for kandidater til Regionsrådet  
2009 09.11 Inspektorbesøg 
2010 01.01 Spiseenhed for børn, unge og voksne etableres 
2010 01.01 Forskningsansvarlig overlæge 
  3 PhD hhv. 1.1.2008 , 1.9 2010 og 1.9.2011 
2010 19.01 Rekruttering Ungarn (Psykiatriplan) 
2010 28.01 Sundhedsaftaler 2. generation (Psykiatriplan) 
2010 15.04 Master KAT-supervision for psykologer og læger med 

specialistuddannelse hv. 2. uge 
2010 06.08 Møde i Psykiatriudvalget vedr. akut Psykiatri  
  (apr. 2011 igangsættes åben rådgivning i SKM) 
2010 23.08 Fællesvisitation med Ålborg kommune initieres (påbegyndes medio 

2011) Psykiatriplan 
2010 29.11 Akkreditering uge 48 
2011 01.02 A-medlem af SMU 
2011 27.05 Udvalgsmedlem i Regionalt udvalg vedr. klinisk ledelse 
2011 10.06 Tværsektoriel hændelsesanalyse vedr. selvmord 
2011 09.09 Følgegruppe SST 
2011 27.09 Styregruppe og etablering af ADHD-KC 

 
Møder, kurser, seminarer og konferencer (excl. videreuddannelser): 
 
1990 april 2 dage Kursus med Philip Kearney, Nollaigh Byrne og Imelda Maccarthy 

om familier med incest-/voldsproblematik 
1990 maj 3 dage Kursus og organisationstræning for ansatte ved KAS Stolpegård 

med lærere fra Tavistok Clinic (3 dage internat). 
1992    Introduktionskursus i psykiatri øst. 
1993 jan. 2 dage Basiskursus for tillidsrepræsentanter ved FAYL. 
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1994  Sundhedsstyrelsens speciallægekursus i børnepsykiatri og 
suppleringskurser m.h.p. speciallægeanerkendelse i børne- og 
ungdomspsykiatri (1994 - 1997). 

1997 april 1 dag Seminar vedr. DAMP (Schleswig). 
1997  Interne kurser og seminarer under ansættelse ved Psykiatrisk 

Sygehus i Aalborg 1997  vedr.: DAMP, OCD og Tourettes 
syndrom samt om Marte Meo metoden. Endvidere et seminar med 
psykiater Tom Andersen vedr. systemisk familieterapi. 

1998 april 5 dage Kursus i krise- og katastrofepsykiatrisk beredskab april-maj 1998, 
Sundhedsområdets kursus og udviklingscenter Nordjyllands Amt. 

1999 april 1 dag Workshop med Tammie Ronen med titlen Cognitive-
Developmental therapy- with children with ADHD/DAMP, 
Odense. 

1999 juni 3 dage Konference i København med titlen "problem of the self" 
arrangeret af psykiatrifonden ved prof. J. Parnas. En international 
konference vedr. mental sundhed og filosofi specielt med fokus på 
skizofreni.  

1999  Interne kurser og seminarer under ansættelse ved 
Ungdomspsykiatrisk afdeling, Viborg 1999 vedr: 
personlighedsforstyrrelser, behandling af incestramte og 
psykoterapi (individualterapi af depression og skizofreni og 
gruppebehandling af unge). 

1999 okt. 1 dag Temadag arrangeret af Psykiatrien i Nordjyllands amt vedr Narrativ 
terapi (underviser Torben Marner). 

1999 okt. 2 dage Konference i Skive med titlen "Den tidlige udvikling og Aspergers 
syndrom" (international autismekonference). 

1999 nov. 1 dag Konference i København med titlen "10. nationale konference om 
børn i krisesituationer" arrangeret af socialministeriet (med Daniel 
Stern). 

2000 jan. 1 dag Skizofrenisymposium med titlen "Forsknings- og behandlings-
mæssige fremskridt i det nye århundrede arrangeret af Lilly 
Neuroscience. 

2000 maj 1 dag Konference maj 2000 i Odense: "12. nationale konference om 
autisme". 

2000 aug. 3 dage Konference i Firenze med titlen "Madness, Science and Society - 
Florence Renaissance 2000 - An international conference on 
philosophy and mental health". Deltagelsen blev støttet økonomisk 
af Forskningsfonden i Nordjyllands Amt. 

2000 okt. 1 dag Konference i København med titlen 1st. European Symposium on 
Tourette Syndrome. 

2001 jan 1 dag Skizofrenisymposium januar 2001 med titlen "Kognitive 
forandringer i det skizofrene spektrum - diagnostik og behandling, , 
arrangeret af Lilly Neuroscience. 

2001 feb. 1 dag Seminar, omhandlende klinisk neurologisk undersøgelsesteknik 
med prof. Peter Rudge, Queen Square, London. 

2001 maj 2 dage Efteruddannelseskursus med titlen ”Psykofarmakologi og ECT - en 
opdatering. Kursusledere Birthe Glenthøj og Henrik Lublin 

2001 sep. 2 dage Kursus med titlen ”Personlighedsforstyrrelser hos børn og unge” 
ved Paulina Kernberg. 

2002 Maj 1 dag Workshop med Robin Murray med titlen ”Neurodevelopment and 
psychosis”. 

2003 April 1 dag Workshop med Finn Skågerud med titlen “behandling af patienter 
med spiseforstyrrelse”. 
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2004 sep. 4 dage Konference ESCAP Paris, incl. opdateringskursus i 
psykofarmakologi. 

2005 Juni 1 dag Seminar med chefpsykolog Lars Sørensen omhandlende 
behandling af personlighedsforstyrrelse 

2006 sep. 1 dag Seminar i København med titlen:” Multimodal treatment in 
ADHD” med prof. Per Hove Thomsen som chairman og 
sponsoreret af Novartis Neuroscience. 

2007 feb. 2 dage Paediatric CNS Educational Symposium i Wien med titlen: “The 
developing brain – effectvely managing childhood CNS disorders 
(ADHD and Autism” med prof.  Peter S. Jensen (USA) som 
chaiman og sponsoreret af Jansen-Cilag. 

2008 mar. 2 dage BUP-DK Årsmøde med M. Rutter som forelæser over emnerne 
”Resilience and deficit following profound deprivation” og 
”Development in Adolescence” 

2005 maj 1 dag Workshop om personlighedsforstyrrelser maj 2005 for læger og 
psykologer med Bent Kawa som underviser. 

2006 sep. 1 dag ADHD uddannelsessymposium med prof. Rosemary Tannock, 
Canada, som forelæser. 

2007 nov. 1 dag Workshop om personlighedsforstyrrelser (titel: Det urolige 
menneske) november 2005 med prof. Finn Skågerud, Norge. 

2005 dec.        1 dag Workshop for læger og psykologer om personlighedsforstyrrelser 
ved prof. Anthony Bateman, UK. 

2006 feb. 1 dag  Konference om unge og voksne med ADHD februar 2006 i Ålborg 
med prof. J.Russell Ramsay, USA. 

2006      april  1 dag Symposium med titlen: ADHD – a life-long perspective med prof. 
Thomas J. Spencer, Harvard Medical School, US. og prof. Michael 
Huss, Germany. Sponsoreret af Novartis. 

2006      april 2 dage DPS og BUP-DK Efteruddannelseskursus: Bipolar affektiv lidelse 
– en opdatering: Ebeltoft. 

2006      sep. 1 dag Temadag vedrpsykofamakologi og børn med prof. Kim Brøsen 
(Syddansk universitet): Ålborg. 

2006      nov. 1 dag Temadag vedr. antipsykotika og børn med prof. Santosh (London): 
København 

2007      nov. 2 dage  Kursus vedr psykofarmakologi vedr. Børn og unge (internationale 
foredragsholdere fra New York(USA) og Oxford (UK). arrangeret 
af lægeligt efteruddannelsesudvalg Aalborg psykiatrisk Sygehus 
(undertegnede var medarrangør) 

2007 16.03 1½ dag Årsmøde BUP-DK 
2007 02.05 1 dag Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2007 07.05 2 dage Konference i Stockholm 
2007 12.09 1 dag Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2007 28.09 ½ dag Disputats Marlene Briciet Lauritsen 
2007 22.11 2 dage Kursus 
2007 13.12 1 dag Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2007 07.02 2 dage Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2008 03.07 2 dage Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2008 21.05 2 dage Akkrediteringsuddannelse 
2008 19.06 2 dage Seminar med Hans-Christoph Steihausen 
2008 04.11 1 dag Temadag vedr. ADHD med BUC Riskov 
2008 03.12 1 dag Børne- og ungdomspsykiatri konference i Odense (Danske 

Regioner) 
2009 22.01 2 dage Konference Norge: Børne- og ungdomspsykiatri   
2009 30.01 1 dag Konference København: 
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Brain Imaging – New Deveopments in Schizophrenia and Mood 
Disorders 

2009      06.02 2 år Psykoterapi Supervisoruddannelse for specialister påbegyndes 
(afsluttes 03.12.2010) 

2009 05.03 1½ dag Årsmøde BUP-DK 
2009 20.04 2 dage Konference Ålborg APS 
   Arrangeret af Dansk Selskab for spiseforstyrrelse 
2009 12.05 1 dag Forsknings Workshop APS (medarrangør) 
2009      17.06 ½ dag Forelæsninger v. Patricia og Salvador Minuchin Psykologisk 

institut Ålborg universitet 
2009 26.08 3 dage Sommerskole APS CAP Psychopharmacology (medarrangør) 
2009 10.09 ½ dag Møde vedr. TEA BBH 
2009 11.09 1 dag Konference xxx: 
   ADHD 
2009 16.09 2 dage Konference NORDCAP (medarrangør) 
2009 18.09 ½ dag Forelæsning v Peter Jensen MTA/Reach institute  
   vedr. implemtering af forskningsresultater (medarrangør) 
2009 28.09 1 dag Akkrediteringsuddannelse 
2009 23.10 2 dage Seminar v Peter Jensen MTA/Reach institute Toronto Canada: 

Særligt inviteret af PJ mhp. at lære professionsudddannelse af 
praktiserende læger og pædiatere 

2009 27.10 5 dage Kongres AACAP Honolulu, Hawaii 
2009      30.11 2 dage K-SADS certificerings uddannelse APS ved prof. Niels Bilenberg 

(medarrangør) 
2009 18.12 ½ Møde vedr. TEA APS (medarrangør) 
2010 14.01 1½ time Tlf møde v Peter Jensen MTA/Reach institute 
2010 26.01 2 dage DAWBA uddannelse APS (medarrangør) 
2010 29.01 ½ dag Disputats Anne Mette Skovgaard 
2010 11.02 1½ time Forelæsning APS  ved Charlotte Rask (medarrangør) 
2010 15.02 2 dage Konference Oslo Norge: 
   Børne- og ungdomspsykiatri 
2010 19.02 1 dag Psykoterapi kursus (MBT): Bateman 
2010 17.03 3 dage Vejlederkursus for læger i psykiatrien 
2010      03.05 2 dage Symposium - Aalborg Kommune Aalborg Kongres- og 

Kulturcenter (Paneldeltager) 
2010 19.05 2 dage Konference APS ADHD (medarrangør) 
2010 18.08 2 timer Censor ved Stud. Med. Psykiatrieksamen 
2010 20.08 1 dag Møde vedr. TEA BBH 
2010 30.08 5 dage Sommerskole  
2010 09.09 2 dage Konference NORDCAP (medarrangør) 
2010 01.10 2 dage Konference København: ADHD 
2011 04.02 ½ dag Bivirknings rating v. Jimmi Nielsen APS (medarrangør) 
2011      01.03 ½ dag Kursus vedr. somatiske komplikationer ved spiseforstyrrelser v. 

Rene Støvring APS 
2011 08.04 1 dag Symposium om bipolar affektiv lidelse 
2011 04.05 2 dage Nordisk autisme konference APS (medarrangør) 
2011      12.05     1 dag Workshop med Christoph Corell vedr. bivirknings rating 

/antipsykotika APS (medarrangør) 
2011 30.08 2 dage Sommerskole. 
 
Diagnostisk videreuddannelse: 
 
1. ADI-R og ADOS; Træningskursus efteråret 2004 arrangeret af Center for Autisme 

med Specialist i klinisk Børneneuropsykologi Lennart Pedersen som underviser. 
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2. ADI-R og ADOS; Supervisionsskursus december 2006 arrangeret af Center for 
Autisme, Nordjylland, med Specialist i klinisk Børneneuropsykologi Lennart 
Pedersen som underviser. 

3. K-SADS certificerings uddannelse APS ved prof. Niels Bilenberg (2009.30.11 - 2 
dage; medarrangør) 

 
Psykoterapeutisk videreuddannelse: 
 
1. Den 2-årige videreuddannelse i kognitive behandlingsformer, Psykiatrien i Århus 

Amt (afsluttet med teoretisk opgave august 2002). 
 
2. Kognitiv adfærdsterapi til børn og unge med psykiatrisk lidelse, 1½-årig uddannelse 

for læger, psykologer og socialrådgivere ansat på  Børne- og ungdomspsykiatrisk 
Sygehus i Viborg (afsluttet februar 2003). 

 
3. 2-årig Børneterapeutisk og psykodynamisk uddannelse v. Peter Ramsing og Meta 

Jørgensen, Århus (afsluttet juni 2004). 
 
4. Specialiseret psykoterapeut - Vejledergodkendelse december 2004 jf. DPS/BUP-DK 

kriterier for specialiseret psykoterapi. 
 
5. 2-årig supervisoruddannelse for læger, psykologer og musikterapeuter (Psykiatrien 

Region Nordjylland) ved professor Claus Haugaard (afsluttet dec. 2010). 
 
6. Supervisorgodkendelse i Psykoterapi (KAT), januar 2011 jf. DPS/BUP-DK kriterier. 
 
Teoretisk og praktisk forskning: 
 
1. Forskningskurser/seminarer med gæsteprofessor Christoffer Gillberg i Det 

Børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital (ialt 10 dage). 
 
2. Kursus i forskningsmetodologi (efteråret 1997) i psykiatri og neurologi med temaet 

billeddannende-teknikker arrangeret for læger af Aalborg sygehus og Psykiatrien i 
Nordjyllands Amt. 

 
3. Kursus i epidemiologisk forskning efteråret 1998 (ialt 3 dage) arrangeret for 

nordiske børne- og ungdomspsykiatere. 
 
4. Kvalitativ undersøgelse som kursistopgave ved speciallægekursus: Komplikationer i 

selvstændighedsudviklingen hos et moderat psykisk udviklingshæmmet barn 
(godkendt ved uddannelsen men ikke forsøgt publiceret). 

 
5. Deltagelse ved evaluering af et spørgeskema mhp. forskning vedr. DAMP (et 

samarbejde mellem Børnehospitalet i Riskov og  børne- og ungdomspsykiatrisk 
afdeling, Aalborg Psykiatrisk Sygehus uden publikation) 

 
6. Initiativtager til etablering af børne- og ungdomspsykiatrisk fagligt forum  i 1999 

ved afdeling A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus (bl.a. med henblik på initiering af 
forskning). 

 
7. Forskerkursus for læger ansat i Viborg Amt 1999/2000 (ialt 6 dage internat). 
 
8. Efteruddannelse januar 2000 (ialt 2 dage internat) arrangeret af DPS: "kursus i 

ratingscales". 
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9. ADHD-fokusgruppe januar 2005 vedr. spørgeskemaer til anvendelse ved 

undersøgelse af ADHD-symptomer og monitorering af behandlingseffekt. 
 
10. Forskerforum i Børne- og ungdomspsykiatri med prof. Chr. Steinhausen 2007. 

Ansvarlig for etablering og planlægning. 
 
11. Forskningssansvarlig overlæge (ansættelse 24) med følgende merit: Etablering af 

forskerforum (BUFO) herunder medarrangør ved flere seminarer, medansvarlig for 
rekruttering af forskningsprofessor og igangsætning af 3 PhD- studier, heraf 2 
registerstudier. Medarrangør ved 3 Nordiske konferencer afholdt i Ålborg Kultur og 
kongres Center. 

 
Undervisning: 
 
1. Undervisning i børnepsykiatri for pædagogisk uddannede samarbejdspartnere i Det 

Børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital 
 
2. Introduktionsundervisning for nyansatte ved børne- og ungdomspsykiatrisk afd.A, 

Aalborg Psykiatrisk Sygehus. 
 
3. Undervisning i børne- og ungdomspsykiatri ved sygeplejeskolen i Ålborg siden 

primo 1997. 
 
4.  Undervisning  i specifikke børnepsykiatriske emner i efteråret 1998: hhv 

børnepsykoser ved Nordjyllands amts pædagogisk dag og sanseintegration ved 
Folkeuniversitetet i Ålborg. 

 
5. Undervisning i børne- og ungdomspsykiatri i 1999 ved Danmarks lærerhøjskole 
 
6. Oplæg ved årsmøde marts 2002 i Børne- og ungdomspsykiatrisk Selskab (BUP-DK) 

om nye retningslinier for Speciallægeuddannelsens målbeskrivelse. 
 
7. Arrangør af temadag om tidlig opsporing af skizofreni, april 2002 for ansatte ved 

Børne- og ungdompsykiatrisk Hospital, Viborg. 
 
8. Arrangør af seminar april 2002 for uddannelsesansvarlige overlæger og 

uddannelseskoordinerende yngre læger (Videreuddannelsesudvalget BUP-DK). 
 
9. Arrangør af selskabsmøde juni 2002 vedr. arbejdet med speciallægeuddannelsens 

Målbeskrivelse. 
 
10. Supervisor af psykologer med henblik på autorisation (siden januar 2003). 
 
11. Supervisor af flere specialinstitutioner for autisme vedr. neuropædagogik (siden jan. 

2006) 
 
12. Undervisning i kognitiv terapi i efteråret 2003 for miljøpersonale ved 

Børnepsykiatrisk afsnit, Viborg med henblik på etablering af manualbaseret 
systematisk behandlingsmetode. 

 
13. Supervisor i kognitiv terapi siden februar 2004 på den 1-årige uddannelse i kognitiv 

terapi indenfor børne- og ungeområdet, Kognitiv terapi center, Århus. 
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14. Undervisning af medicinstuderende på 10. semester i klinikophold på Børne- og 
ungdomspsykiatrisk Sygehus i Viborg. 

 
Uddannelsesbeskrivelse: 
 
Som reservelæge på Stolpegård, KAS Gentofte arbejdede jeg i et tværfagligt team. Jeg var co-
terapeut i korttidsgruppeterapier og i par- og familieterapier (med systemisk terapeutisk 
referensramme). I den sidste del af min ansættelse der var jeg co-terapeut i stedets 
ungdomsgruppe (gruppeanalytisk referensramme). Jeg havde herudover enkelte individuelle 
ambulante samtaleforløb. Mit arbejde blev superviseret af ovl. Joakim Hoffmeyer dels i 
gruppe og dels individuelt i overensstemmelse med kravene ved speciallæge-uddannelsen i 
voksenpsykiatri. 
 
Jeg var i en 6-måneders orlovsperiode fra stillingen på Stolpegård ansat som vikar for 
reservelæge ved børnepsykiatrisk ambulatorium, afd. Q, KAS Glostrup. Jeg arbejdede her 
under supervision af overlægerne Gitte Juel Henningsen og Torben Isager. I 
introduktionsstillingen ved børnepsykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus superviseredes jeg 
primært af overlæge Lise Fagan. Herudover deltog jeg i en familie-terapi-supervisionsgruppe 
(systemisk terapeutisk referensramme) med ovl. Poul Tingsgaard som supervisor, og i lege-
terapi-supervisionsgruppen hvor ovl. Ulla Boesen var supervisor. 
 
I undervisningsstillingen i Det Børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital fulgte jeg 
afdelingens uddannelsesprogram og deltog i Sundhedsstyrelsens teoretiske kurser i 
børnepsykiatri. Jeg har haft arbejdsopgaver i forhold til børn i alderen fra 0-16 år under 
indlæggelse, ambulant og ved tilsyn. Jeg har gennem hele perioden haft opgaver i 
Anoreksicentret. Arbejdet blev superviseret individuelt af overlægerne Kirsten Hørder og 
Jørgen P. Jacobsen og i gruppe af ledende psykolog Lisbeth Kristensen. Jeg har deltaget i 
litteraturkonferencer og i forskningsseminarer samt i 5 forskningskurser med professor 
Christoffer Gillberg (ialt 10 dage). Jeg har haft interne og eksterne undervisningsopgaver. 
 
I stillingen som 1.reservelæge i Det Børnepsykiatriske hus, Odense Universitets-hospital 
arbejdede jeg i afdelingen for førskolebørn, superviseret af ovl. Anne-Lise Kolind, med 
undersøgelsesopgaver i forhold til børn med bl.a. gennemgribende udviklingsforstyrrelse. Ved 
min ansættelse som 1.reservelæge i børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Ribe 
Amtssygehus i Esbjerg, havde jeg fagligt ledelsesansvar i forhold til ambulatoriets børneteam 
(psykologer, pædagoger, socialrådgivere og fysioterapeuter). Min opgave var, udover at 
vejlede og supervisere teampersonalet, at repræsentere børne- og ungdomspsykiatrisk 
ambulatorium i et etableret samarbejde med børneafdelingen, Esbjerg Centralsygehus. 
I min ansættelse som 1. reservelæge på børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling, 
børnepsykiatrisk afsnit, Aalborg Psykiatrisk Sygehus har jeg været tilknyttet afdelingens 
dagafsnit og ambulatorium. Jeg har, under vejledning af afdelingens overlæger, varetaget 
supervisions- og undervisningsopgaver i forhold til kolleger i det tværfaglige team . Gennem 
hele ansættelsen har jeg haft fast konsulent-funktion ved et lokalt PPR-kontor. Jeg har 
endvidere været fast deltager i afdelingens familieterapi- og lege-terapi-supervisionsgruppe. 
Jeg har væsentligst været beskæftiget med bredden af børnepsykiatrien. Bl.a opnåede jeg 
rutine i udredning af neuropsykiatriske tilstande og forståelse for de udviklingsmæssige, 
familie-dynamiske og sociale aspekter som knytter til disse tilstande samt erfaring med den 
børnepsykiatriske rådgivningsopgave der følger efter diagnosticeringen. 
 
Som afdelingslæge i børnepsykiatrisk ambulatorium, Aalborg Psykiatrisk Sygehus havde jeg 
selvstændig funktion med ledelse af konferencer internt og eksternt samt supervisionsfunktion 
i forhold til en introduktionslæge og ambulatoriets øvrige personale. Klinisk havde jeg ansvar 
for et ambulatorium med børn der var i behandling med centralstimulantia. I stillingen som 
afdelingslæge ved ungdomspsykiatrisk afdeling, Søndersøparken (Viborg) har jeg haft 
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funktioner som beskrevet ovenfor og klinisk især udbygget min erfaring med 
psykofarmakologisk behandling. 
 
Beskrivelse af overlægefunktion: 
 
I stillingen som vikar for overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk 
Sygehus havde jeg ledelsesansvar for det børnepsykiatriske ambulatorium. Det flerfaglige 
personale bestod af distriktspædagoger, distrikssygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og 
læger. Min opgave var udover daglig ledelse klinisk vejledning af personalet herunder læger 
under uddannelse til speciallæge. I ansættelsesperioden varetog jeg i samarbejde med 
afdelingsledelsen en del af forberedelsen til en regional opdeling af ambulatoriet. 
 
I stillingen som overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk Sygehus, Viborg.Amt, 
børnepsykiatrisk ambulatorium og afsnit  havde jeg ansvar for et alment døgnafsnit for børn 
op til 15 år (8 senge) samt 1/3 af ambulatoriumvirksomheden (amtets sydlige kommuner). 
Herudover havde jeg ansvar for visitation i forhold til autismeudredning og 
konsulentfunktionen ved en af amtets specialinstitutioner (skole for børn med autisme). Det 
ledelsesmæssige ansvar i forhold til et flerfagligt behandlerteam bestående af socialrådgiver, 
psykologer og læger var delt med børneambulatoriets anden overlæge. Min opgave var udover 
daglig ledelse klinisk vejledning af personalet herunder læger under uddannelse til 
speciallæge samt konsulentfunktion i forhold til sydregionens PPR-kontorer og 
Amtssocialcenter Syd. I det stationære døgnafsnit varetog jeg i samarbejde med 
afdelingssygeplejeresken supervision og undervisning af miljøpersonalet (pædagoger, plejere, 
social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker). Jeg har forestået initieringen af en 
systematisering af miljøarbejdet i henhold til kognitiv terapeutiske principper (jf. 
projektbeskrivelse udarbejdet som afslutning på 2-årig kognitiv terapeutisk uddannelse) . 
Endelig havde jeg i hele ansættelsesperioden funktionen som uddannelsesansvarlig overlæge. 
 
I stillingen som overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
havde jeg funktion i området for børn og unge med neuropsykiatriske udviklingsforstyrrelser. 
Denne enhed var nyetableret, og det var min primære opgave at udvikle området. Jeg var 
teamleder i forhold til et flerfagligt personale bestående af sekretærer, distriktspædagoger, 
distrikssygeplejersker, socialrådgivere, psykologer og læger. Jeg havde vejlederfunktion vedr. 
ledelse, psykoterapi og klinisk videreuddannelse af læger. Herudover havde jeg 
konsulentfunktion på en af amtets somatiske børneafdelinger og i flere amtslige 
tværsektorielle organer. 
 
I stillingen som ledende overlæge (incl. 1 år med funktion som uddannelsesansvarlig 
overlæge og i hele ansættelsen med funktion som forskningsansvarlig overlæge), Børne- og 
ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus, havde jeg opgaven at udvikle 
afdelingen mhp. bedre ressource anvendelse, internt ved bedre arbejdstilrettelæggelse samt 
ved sikring af bedre samarbejdsrelationer med eksterne samarbejdspartnere mhp nedbringelse 
af ventetid (efter ét år var ventetiden reduceret fra 12 måneder til 1 måned). En vigtig opgave 
i begyndelsen af min funktionstid var rekruttering og uddannelse af speciallæger mhp. 
teamledelse og specialisering. I løbet af de første 2. år af min funktion blev der etableret flere 
selvstændige team og enheder herunder en spiseforstyrrelsesenhed (incl. voksne) og et børne-
og ungdomspsykiatrisk forskningsafsnit (ledet af international anerkendt professor). Jeg 
havde, i en afdeling med flere faggrupper, uddannelse som fokus for min ledelsesopgave mhp. 
at sikre den nødvendige kompetence til opgaverne; således etableredes fora for uddannelse og 
forskning samt mulighed for specialisering – afdelingen var i front mht. etablering af en ny 
specialistuddannelse for psykologer (psykolog specialiseret inden for børne- og 
ungdomspsykiatri). Jeg havde ansvar for første godkendte akkreditering jf. DDKM (Den 
Danske Kvalitets Model). December 2010 accepterede jeg at fortsætte i funktionen (4 års 
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funktionstid). Grundet familieforhold og flytning til København valgte jeg at opsige stillingen 
pr. 31.12.11. 
 
Ansættelser ordnet efter uddannelsesmoduler: 
 
Almenuddannelsen: 
 
2. 01.11.88 - 30.04.89 (6 måneder), turnusreservelæge, parenkymkirurgisk afdeling, 

Centralsygehuset i Slagelse. 
 
4. 01.08.89 - 31.01.90 (6 måneder), turnusreservelæge, medicinsk afdeling, 

Centralsygehuset i Slagelse. 
 
7. 01.09.90 - 30.06.91 (10 måneder), værnepligtig reservelæge i flyvevåbnet med 

tjeneste dels ved Redningseskadrille 590 på Flyvestation Værløse  og dels som 
Flyvestationslæge på Flyveskolen ved Avnø. 

 
Introduktionsuddannelsen i børnepsykiatri: 
 
9. 01.03.92 - 31.08.92 (6 måneder), vikar for reservelæge, børnepsykiatrisk afdeling Q, 

ambulatoriet, Københavns Amts Sygehus i Glostrup. 
 
12. 01.09.93 - 31.08.94 (12 måneder), reservelæge i introduktionsstilling, 

Børnepsykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus. 
 
Undervisningsstilling i børnepsykiatri: 
 
13. 01.09.94 - 31.08.95 (12 måneder), reservelæge i undervisningsstilling, Det 

Børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital. 
 
1. reservelæge uddannelse i børnepsykiatri: 
 
14. 01.09.94 - 30.11.95 (3 måneder), vikar for 1.reservelæge, Det Børnepsykiatriske hus, 

Odense Universitetshospital. 
             
15. 01.12.95 - 31.03.96 (4 måneder), 1. reservelæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk 

ambulatorium, Ribe Amtssygehus i Esbjerg. 
 
17. 01.10.96-31.08.98 (23 måneder), 1.reservelæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. 

A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 
 
Afdelingslægefunktion: 
 
18. 01.09.98 - 30.06.99 (10 måneder) afdelingslæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. 

A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 
 
19. 01.07.99 - 01.07.00 (12 måneder) afdelingslæge, Ungdomspsykiatrisk afdeling, 

Søndersøparken i Viborg. 
 
Overlægefunktion: 
 
20. 01.07.00 - 01.02.01 (7 måneder), vikar for overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk 

afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 
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21. 01.02.01- 30.11.04 (47 måneder), overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk Sygehus, 
Viborg.Amt, børnepsykiatrisk ambulatorium og afsnit 

 
22. 01.12.04 – 31.08.06 (21 måneder), overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A; 

neuropsykiatriområdet, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 
23 01.09.06 – 30.11.06 (2 måneder), konstitueret ledende overlæge, Børne- og 

ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 
24. 01.12.06 – 31.12.11 (61 måneder), Ledende overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk 

afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 
25. 01.01.12 - ; Praktiserende Speciallæge, Region Hovedstaden. 
 
Supplerende uddannelse i psykiatri: 
 
1. 01.09.88 - 31.10.88 (2 måneder), vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, 

Bornholms Centralsygehus i Rønne. 
 
3. 01.05.89 - 31.07.89 (3 måneder), vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, 

Bornholms Centralsygehus i Rønne. 
 
5. 01.02.90 - 28.02.90 (1 måned), vikar for reservelæge, stofmisbrugerambulatoriet, 

Rudolph Berghs Hospital (Sct. Hans Hospital, afd. M.). 
 
6. 01.03.90 - 31.08.90 (6 måneder), vikar for reservelæge, Københavns Amts Sygehus 

iGentofte, Stolpegård afd. B.   
 
8. 01.07.91 - 31.03.93, eksklusiv orlov i perioden 01.03.92 - 31.08.92 (15måneder), 

reservelæge, Københavns Amts Sygehus i Gentofte, Stolpegård afd. C. 
Psykoterapeutisk behandling inkl. krisebehandling, individuelt, i gruppe og som par-/ 
familiebehandling. 

 
10. 01.04.93 - 31.05.93 (2 måneder), reservelæge, psykiatrisk afdeling, Københavns Amts 

Sygehus i Glostrup. 
 
11. 01.06.93 - 31.08.93 (3 måneder), vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, 

Svendborg Sygehus. 
 
Supplerende uddannelse i pædiatri: 
 
16. 01.04.96 - 31.09.96 (6 måneder), reservelæge i stilling klassificeret til børne- og 

ungdomspsykiatrisk sideuddannelse ved pædiatrisk afdeling, Esbjerg Centralsygehus. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

12
 

Ansættelser ordnet kronologisk: 
 
1. 01.09.88 - 31.10.88 (2 måneder),  

 vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, Bornholms Centralsygehus i Rønne. 
 

2. 01.11.88 - 30.04.89 (6 måneder), 
 turnusreservelæge, parenkymkirurgisk afdeling, Centralsygehuset i Slagelse. 
 

3. 01.05.89 - 31.07.89 (3 måneder),  
 vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, Bornholms Centralsygehus i Rønne. 
 

4. 01.08.89 - 31.01.90 (6 måneder), 
 turnusreservelæge, medicinsk afdeling, Centralsygehuset i Slagelse. 
 

5. 01.02.90 - 28.02.90 (1 måned), 
vikar for reservelæge, stofmisbrugerambulatoriet, Rudolph Berghs Hospital (Sct. Hans 
Hospital, afd. M.). 
 

6. 01.03.90 - 31.08.90 (6 måneder), 
 vikar for reservelæge, Københavns Amts Sygehus i Gentofte, Stolpegård afd. B. 

 
7. 01.09.90 - 30.06.91 (10 måneder), 

 værnepligtig reservelæge i flyvevåbnet med tjeneste  dels ved Redningseskadrille 590 
på Flyvestation Værløse og dels som flyvestationslæge på Flyveskolen ved Avnø. 

 
8. 01.07.91 - 31.03.93 (15 måneder), eksklusiv orlov i perioden 01.03.92 - 31.08.92, 
 reservelæge, Københavns Amts Sygehus i Gentofte, Stolpegård afd. C. 
 
9. 01.03.92 - 31.08.92 (6 måneder), 

vikar for reservelæge, børnepsykiatrisk afdeling Q,ambulatoriet, Københavns Amts 
Sygehus i Glostrup. 
  

10. 01.04.93 - 31.05.93 (2 måneder), 
 reservelæge, psykiatrisk afdeling, Københavns Amts Sygehus i Glostrup. 
 

11. 01.06.93 - 31.08.93 (3 måneder), 
 vikar for reservelæge, psykiatrisk afdeling, Svendborg Sygehus. 
 

12. 01.09.93 - 31.08.94 (12 måneder), 
 reservelæge i introduktionsstilling, Børnepsykiatrisk afdeling, Vejle Sygehus. 
 

13. 01.09.94 -  (12 måneder), 
reservelæge i undervisningsstilling, Det Børnepsykiatriske hus, Odense 
Universitetshospital. 
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14. 01.09.94 - 30.11.95 (3 måneder), 

 vikar for 1.reservelæge, Det Børnepsykiatriske hus, Odense Universitetshospital. 
 

15. 1.12.95 - 31.03.96 (4 måneder), 
1. reservelæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk ambulatorium, Ribe Amtssygehus i 
Esbjerg. 
 

16. 01.04.96 - 31.09.96 (6 måneder), 
reservelæge i stilling klassificeret til børne- og ungdomspsykiatrisk sideuddannelse 
ved pædiatrisk afdeling, Esbjerg Centralsygehus. 
 

17. 01.10.96 - 31.08.98 (23 måneder), 
1.reservelæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 
 

18. 01.09.98 - 30.06.99 (10 måneder),  
 afdelingslæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 

 
19. 01.07.99 - 01.07.00 (12 måneder), 
 afdelingslæge, Ungdomspsykiatrisk afdeling, Søndersøparken i Viborg. 
 
20. 01.07.00 – 31.01.01 (7 måneder), vikar for overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk 

afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus. 
 
21. 01.02.01- 30.11.04 (47 måneder), overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk Sygehus, 

Viborg.Amt, børnepsykiatrisk ambulatorium og afsnit 
 
22. 01.12.04 – 31.08.06 (21 måneder), overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk afd. A; 

neuropsykiatriområdet, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 

23. 01.09.06 – 30.11.06 (2 måneder), konstitueret ledende overlæge, Børne- og 
ungdomspsykiatrisk afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 

24. 01.12.06 – 31.12.11 (61 måneder), Ledende overlæge, Børne- og ungdomspsykiatrisk 
afd. A, Ålborg Psykiatrisk Sygehus 
 

25. 01.01.12 - ; Praktiserende Speciallæge, Region Hovedstaden. 


