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Børne- og Ungdomspsykiatri giver en grundig indføring i psykiske lidelser og udviklingsmæssige forstyrrelser
fra tiden før fødslen frem til ungdomsårene. Bogen spænder vidt og behandler bl.a. spædbarnspsykiatri, hvor
nye metoder til undersøgelse og behandling er under udvikling, den beskriver de psykisk syge unge, der for en
kortere periode må beskyttes i et lukket afsnit, og den ser på de psykiske lidelser hos voksne, der kan have
betydning for familien og samspillet med børn og unge. Der er lagt vægt på at beskrive både kontinuitet og
manglende kontinuitet for psykiske lidelser fra barndom og ungdomsår til voksenalder baseret på såvel klinisk
erfaring som teoretisk indsigt. Det gennemgående tema i bogen er udvikling: Hvilke ligheder og forskelle ser
man mellem normal og patologisk udvikling? Børne- og ungdomspsykiatri afspejler den intense
videnskabelige dialog mellem de to områder. Terminologien tager udgangspunkt i WHO ICD-10:
Klassifikation og diagnostiske kriterier suppleret med spædbarns- og ungdomspsykiatriske begreber, hvor det
er relevant. Redaktionen, der er sammensat af anerkendte specialister inden for deres fag, har stået i spidsen
for 18 engagerede kolleger og medforfattere.
dk under speciallæger. Vi modtager patienter i alderen 0-17 år incl. Eksterne samarbejdspartnere. Om
jobportalen. Person, der føler sig seksuelt og/eller romantisk tiltrukket af transpersoner, men som
sædvanligvis betragter sig som heteroseksuelle. fra hele Region Sjælland, dog primært børn og unge. Vi
opdaterer vores jobportal med ledige lægevikariater og lægejobs indenfor hvert speciale, så du kan holde dig

opdateret om hvor og hvornår du. Information om børne- og Ungdomspsykiatri Odense. AAGAARD Knud.
Jeg er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2003. : 579 800 2569704. Velkommen til Børne- og
Ungdomspsykiatrisk klinik 1- Roskilde. 66111178. AABERG Henning. : 579 800 2569704. Afdelingens
CVR-nr.
Vi opdaterer vores jobportal med ledige lægevikariater og lægejobs indenfor hvert speciale, så du kan holde
dig opdateret om hvor og hvornår du.

