Uppdaterat 2022

Till Dig som läser pediatrikkursen i utlandet
Om du ska åka utomlands

Ta kontakt med mig innan du åker så vi kan se hur du kan genomföra momentet i
barnpsykiatri.
En del studenter kan följa seminarier digitalt och titta på inspelade föreläsningar via Canvas.
I andra fall skräddarsyr vi motsvarande uppgifter och att vi ses efter din utlandsvistelse och
diskuterar kliniska fall som du har förberett.
Lycka till!
Anna Lundh, leg läkare, med.dr
Utbildningsansvarig barn- och ungdomspsykiatri
Epost: Anna.lundh@ki.se

Om barn- och ungdomspsykiatri

Till skillnad från situationen i de flesta andra länder är ämnet barn- och ungdomspsykiatri en
egen medicinsk specialitet i Sverige. Det gör att ämnet har ett eget moment/kurs och
examination på alla svenska läkarutbildningar.
I många andra länder är ämnet vanligen en gren av vuxenpsykiatri och utbildning i barn- och
ungdomspsykiatri sker om påbyggnad till specialistutbildningen i vuxenpsykiatri.
I Sverige är kursen i barn- och ungdomspsykiatri oftast integrerad i pediatrikkursen. Det finns
flera viktiga skäl till detta:
1. För att förstå hur psykopatologi utvecklas och visar sig bland växande barn behövs
kunskaper om
a. barnets utveckling och mognad
b. normalvariationen vad gäller utveckling/mognad
c. hur psykopatologi under uppväxtåren skiljer sig från symptom hos den vuxne
2. Barn vistas hela dagarna i förskola/skola och miljön påverkar barns hälsa och
psykosociala funktion
3. Barns kognitiva, emotionella och sociala förutsättningar måste alltid beaktas och
miljön både hemma och i skolan behöver anpassas utifrån barnets förmåga
4. Det är vanligt att pediatriska patienter har psykiatriska problem, antingen primärt eller
sekundärt till somatisk sjukdom
a. Småbarn och skolbarn ”signalerar” ofta med kroppsliga symptom om något
stressar dem i deras miljö

Barnpsykiatri är ett integrerat moment inom pediatrikkursen

Alla studentgrupper på de tre barnklinikerna HS, SÖS/Sachs och ALB har föreläsningar och
seminarier. Föreläsningarna sker gemensamt och två obligatoriska fallseminarier sker digitalt
eller IRL på respektive barnklinik.
Varje student skall också förbereda en examinationsuppgift som några andra studenter
kommer att läsa och kommentera innan den lämnas in för bedömning.

Termin 11, fördjupningskurs

Under sista terminen finns möjlighet till fördjupade kunskaper i ämnet genom SVK-kursen
”Fördjupningskurs i barn- och ungdomspsykiatri", som väljs på samma sätt som gäller för alla
studentvalda kurser.

