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Læringsmål  
Kursisten skal opnå: 

• Basal viden om aktuelle psykofarmaka: Gruppering, virkninger, bivirkninger. 

• Basal forståelse af neurobiologiske mekanismer for virkninger og bivirkninger. Fokus er 

dog på klinik, ikke biolgi. 

• Kendskab til samfundsfarmaci: udvikling i forbrug og refleksion herover. 

• Oversigt over lovgivningen om psykofarmakologisk behandling af børn og unge. 

• Forudsætninger for den gode samtale med forældre/patienter om virkninger og 

bivirkninger - i samspil med den ordinerende læge. 

• At kunne reflektere over samspillet mellem psykoterapi og medicin, heriblandt kendskab 

til placebo, compliance/adherence og andre psykodynamiske aspekter af 

psykofarmakologi. 

 

Temaer 
• Basal psykofarmakologi, heriblandt skelnen mellem farmakokinetik og farmakodynamik. 

Transmitterstoffer, synapsens funktion og billeddannende teknikker. 

• Udvikling i psykofarmaka-forbrug, samfundsfarmaci. 

• Evidensbegrebet i psykofarmakologisk forskning med ADHD som eksempel. 

• Samspil mellem psykoterapi, pædagogisk behandling og medicin, heriblandt 

placebobegrebet. 

• Centralstimulantia, atomoxetin og andre ADHD-præparater. Antipsykotika. 

Antidepressiva. Stemningsstabiliserende medicin. Anxiolytika og sovemedicin. 

Fiskeolie og andre alternative præparater. 

• De vigtigste diagnosegrupper og deres indikation for psykofarmakologisk 

behandling, heriblandt misbrug. 

• Kliniske retningslinjer/guidelines. 

• Psykoedukation overfor børn, unge og forældre; udskrivningsfortællingen. 

• Love og regler for psykofarmakologisk behandling. 



Målgruppe  
Psykologer, som har kontakt med børn og unge i psykofarmakologisk behandling. 

 

Deltagerforudsætninger 
• Overblik over børne-ungdomspsykiatriske diagnoser på niveau med psykologer, der har 

arbejdet ca. et år i specialet. 

• Overblik over børne-ungdomspsykiatriens terapiformer, inkl. psykoterapi, pædagogisk 

behandling og medicin. 

• Refleksion over dilemmaer, kursisten er stødt på i sit daglige samarbejde om 

psykofarmakologisk behandling. 

• Kursisten skal have læst nedenstående lærebogskapitel og reflekteret over et 

forskningsprojekt (fremsendes separat). 

 

Arbejdsmåder 
Oplæg, film, refleksion i grupper og fælles diskussion. 

Litteratur 
• Medikamentelle behandlingsmetoder. Afsnit i Thomsen PH, Skovgaard AM. Børne- og 

ungdomspsykiatri. København: FADL's Forlag, 2012. 
 

• Gerlach J, Vestergaard P. Psykofarmakologi (2. udg.). København: Psykiatrifonden, 2010.  
 
Underviser 
Speciallægekonsulent, tidl. overlæge og lektor Torben Isager, Psykiatriformidlingen, 
Frederiksberg 
 
Kurset er godkendt i Dansk Psykologforening. 
 
Sted: Psykologforeningens lokaler, Stockholmsgade 27, 2100 København Ø. Lokale 
Stuen A+B 
Tid: den 5.-6. oktober 2015; kl. 9:00-16:00. Vi begynder til tiden, og der er morgenbrød 
og kaffe/the fra kl. 8:45 hver dag. 
Pris: kr. 2500 inkl. moms. Tilmelding er bindende efter den 1. september 2015 og 
kursusgebyr vil blive opkrævet v. for sent afbud/udeblivelse, såfremt pladsen ikke kan 
afsættes til anden side. Prisen er med moms og inkl. forplejning. Efter tilmeldingen er 
bindende vil vi tilsende dig nærmere information vedr. betaling, som er til forefald inden 
for en uge fra denne dato. 
 



Tilmelding er bindende fra: den 1. september 2015 og skal ske via webben 
https://docs.google.com/forms/d/150O1Bbqw9axlzmclMOGFr6DTp3VtVo_ca-
3Bf_mQgVM/viewform?sid=609cbf6e6e79be6d&token=fW7iRT0BAAA.3SjivKQi1A7YKylBmlLT5
A.V3aOyeOp9iJZRIELZbi9Eg 
Der modtages kun individuelle tilmeldinger. Kredsmedlemmer har fortrinsret frem til den 
1. juli 2013, men medlemmer af andre kredse og selskaber er også velkomne. Har du 
spørgsmål, kan du kontakte kursusleder Louise Svendsen, LS@LSRT.dk  
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