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Mandag den 11.november   
 
 
09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad 
 
09.30 – 09.45 Velkommen ved næstformand og leder af Alkolinjen Bjarne Elholm 

 
09.45 – 10.00 Velkomsttale ved formand og faglig konsulent for socialsygeplejerskerne i Region 

 Hovedstaden Nina Brünés  
 

10.00 – 10.45 Bedre begrundet praksis ved Sundhedsfremmechef, Morten Hulvej Rod 

 

10.45  – 11.15 Bridge Copenhagen - Restitutionsophold til hjemløse – kan man 
 tillade sig at trække lod? ved klinisk sygeplejespecialist Camilla Nygaard  

 Bring, kardiologisk afdeling, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital. 

 
11.15 – 11.45 Pause 
 
11.45 – 13.00 Sleep, ADHD, and addiction: consequences for mood and health 
 Ved Dr. J.J. Sandra Kooij, psychiatrist 
 Head Dutch Expertise Center Adult ADHD, PsyQ, The Hague; Associate Professor of  
 Psychiatry AUMC, Amsterdam, the Netherlands. 
  

13.00 – 14.00  Frokost  
 
14.00 – 14.45 VIVE - Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med  
 ADHD og stofmisbrug ved Forsker, Niklas Permin Berger, VIVE 

 

14.45 – 15.30 Introduktion til stoffer ved Lektor i psykisk helsearbeid og 

 rusmiddelforskning, Ph.D, Jeppe Oute Hansen, Center for rusmiddelforskning, Aarhus  
 Universitet 
 

15.30 – 16.00 Kaffepause og check-ind  
 
16.00 – 16.45 Generalforsamling 
 
17.00 – 17.45 Fælles gåtur og samling ved selskabets træ  
 
19.00 – ?? Middag med underholdning 
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Tirsdag den 12. november 

 
 
 9.00 – 09.45  Er hospitalernes indsats overfor patienter med 
 alkoholproblemer tilstrækkelig?  
                                    ved Læge, Ph.d., Gro Askgaard, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus og Statens                          
                                 Institut for Folkesundhed, SDU 

 
 9.45 – 10.30 Afrusning: Hvornår skal vi sige stop – og hvad skal vi så stille  op? 
 ved Lektor Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus universitet  
 
10.30 – 10.45 Pause 
 
10.45 – 11.15 Muligheder og barrierer for implementering af en alkoholscreening  
 i en akutmodtagelse ved Cand. Scient. San. Ditte Sivertsen, Ph.d. studerende, 

 Klinisk Forskningscenter, Amager og Hvidovre Hospitaler, KU  

 

11.15 – 12.00  MOVE – Hvordan hjælper vi unge, som har, eller er i risiko for at 

 udvikle alkoholproblemer? ved professor Mads Uffe Pedersen, Center for  

 Rusmiddelforskning, Aarhus universitet  

 
12.00 – 13.00 Frokost 
 
13.00 – 13.45  Konsekvenser for rusmiddelbehandlingen i Danmark ved chefforsker 

 Roger Buch, Damarks Medie- og journalisthøjskole ved Roger Buch 

   
 
13.45  – 15.00 Om at være barn i en familie med alkoholproblematikker ved forfatter 

 og foredragsholder Lotus Turèll  

 
 
15.00 – 15.10 Afrunding på Landskursus 2018 - Tak for nu! 
 
 Kaffe og kage to go 
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Bemærk: Landskurset er delvist finansieret af medicinalfirmaers sponsorater 
 

Introduktion til plenum oplæg: 
 
Bedre begrundet praksis  
Ved Morten Hulvej Rod, Sundhedsfremmechef 
 
Hvordan kan vi arbejde systematisk med at skabe forbedringer af vores daglige praksis? 
Oplægget giver inspiration til lokalt forankret forbedringsarbejde og præsenterer en række  
modeller, der kan bruges på tværs af fagområder og sektorer. Men det er ikke let. Først og  
fremmest kræver det, at både medarbejdere og ledere forholder sig nysgerrigt, kritisk og  
refleksivt til egen praksis. 
 
 

Bridge Copenhagen - Restitutionsophold til hjemløse – kan man tillade 
sig at trække lod? 
Ved klinisk sygeplejespecialist Camilla Nygaard Bring, kardiologisk afdeling, Bispebjerg  
og Frederiksberg Hospital. 
 
I oplægget fortælles om en af de få randomiserede kontrollerede undersøgelser - Brig og 
sundhedsøkonomiske evalueringer, som er lavet inden for det sociale felt – nationalt såvel 
som internationalt. Resultaterne synliggør vigtigheden af, at vi forholder os til, hvordan vi 
får mest sundhed for pengene. Dermed eksemplificerer studiet, at det er muligt at skabe 
evidens inden for et område som hidtil har været erfaringsbaseret, på trods af etiske 
udfordringer. 
 

 
Sleep, ADHD, and addiction: consequences for mood and health 
Ved Dr. J.J. Sandra Kooij, psychiatrist 
Head Dutch Expertise Center Adult ADHD, PsyQ, The Hague;  
Associate Professor of Psychiatry AUMC, Amsterdam, the Netherlands. 
 
ADHD in adults is a common condition in psychiatry (in around 20% of patients). ADHD is 
a neurobiological disorder that is often heritable. It runs in families, and although more 
boys than girls get the diagnosis, in adulthood the male: female ratios is more similar. 
During this talk, latest research findings on the highly common sleep problems that 
accompany ADHD as well as addiction will be shared: Insomnia, Delayed Sleep Phase 
syndrome, Restless legs syndrome and Sleep Apnea are the most common sleep 
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disorders. The resulting sleep debt leads to diminished cognitive functioning, depression, 
as well as binge eating, that predisposes to obesity, and chronic diseases in the long term. 
Sleep hygiene, and other treatments for late sleep and the other sleep disorders will be 
discussed.  
 
 

VIVE - Effektive metoder til misbrugsbehandling af borgere med ADHD  
og stofmisbrug 
Ved Forsker, Niklas Permin Berger, VIVE  

 
Mindst 25 procent af alle borgere, som modtager stofmisbrugsbehandling, har en ADHD  
diagnose eller udviser ADHD-symptomer. Disse borgere er ofte så udsatte, at det er  
vanskeligt at gennemføre et behandlingsforløb. Men en ny undersøgelse fra VIVE peger  
på, at de nuværende metoder kan udvikles til en målrettet behandling af borgere med 
stofmisbrug og ADHD. Nichlas Permin Berger er forsker bag projektet og vil fortælle om 
undersøgelsens konklusioner og anbefalinger. 
 
 

Introduktion til stoffer  
Ved Lektor i psykisk helsearbeid og rusmiddelforskning, Ph.D, Jeppe Oute Hansen, 
Center for rusmiddelforskning, Aarhus Universitet 

Med udgangspunkt i nyere forskning fra Center for Rusmiddelforskning vil oplægget 
zoome ind på aktuelle diskussioner af, at stoffer, stofbrug og stofbrugeres søvn sjældent  
er entydige. For at illustrere denne ambivalens kommer Jeppe Oute med eksempler på  
flertydigheden af stoffers rolle, både i konteksten af sammensætningen af hjælpsom hjælp  
til stofbrugere i danske velfærdssystemer og i forbindelse med håndteringen af  
stofbrugeres søvn. Oplægget rejser således spørgsmål om, hvad det kan betyde for/i  
professional praksis at anerkende stoffers ambivalens. 
 
 
 
 
 

Uanset om det er cigaretter, heroin, sukker eller kokain gør stoffer ”noget” ved de 
personer, der indtager dem. Men stoffer er ambivalente størrelser, fordi deres anvendelse 
afhænger af situationen og konteksten.  
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Er hospitalernes indsats overfor patienter med alkoholproblemer 
tilstrækkelig? 
Ved Læge, Ph.d., Gro Askgaard, Medicinsk afdeling, Køge Sygehus og Statens Institut for 
Folkesundhed, SDU 
 
Hvordan går det med danskere, der har været på hospitalet med et åbenlyst 
alkoholproblem? I oplægget vil jeg præsentere resultater fra en ny landsdækkende dansk 
undersøgelse, der ser på hospitalskontakter og dødelighed efter en enkelt hospitalskontakt 
med et åbenlyst alkoholproblem – det er noget af en mavepuster! 
 

 
Afrusning: Hvornår skal vi sige stop – og hvad skal vi så stille op? 
Ved Lektor Morten Hesse, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus universitet  
 

På denne baggrund må der overvejes en række alternative strategier til forebyggelse af 
gentagne afrusninger, herunder en vedvarende støttende og opfølgende indsats, og i 
svære tilfælde støtte til administration af forbruget  

 
 
Muligheder og barrierer for implementering af en alkoholscreening i en 
akutmodtagelse.  
Ved Cand. Scient. San. Ditte Sivertsen, Ph.d. studerende, Klinisk Forskningscenter 
Amager og Hvidovre hospitaler, KU 
 

Afrusning forekommer at være en naturlig og rimelig indsats, når mennesker er afhængige 
af alkohol og andre stoffer. Men forskning baseret på kliniske undersøgelser og dyreforsøg 
peger på to centrale udfordringer i den langvarige indsats for mennesker, der  har brug for 
afrusning: Den første er, at der sker en nedsættelse af de kognitive funktioner, herunder 
en forværring af den sociale kognition, som direkte følge af afrusningen. Den anden er, at 
der sker en såkaldt ”kindling effekt” ved afrusningen, hvorved abstinenser og trang til 
alkohol eller stoffer forværres ved gentagne afrusninger.  

Screening og kort intervention er en metode til at identificere og intervenere overfor 
patienter med alkoholproblemer. Metoden har vist en gavnlig effekt i randomiserede 
forsøg, men i praksis har det været sværere at få metoden til at virke - en klassisk 
implementeringsproblematik, som synliggør gabet mellem forskning og praksis. Dette kan 
skyldes, at der har manglet forskning, som har taget udgangspunkt i at forstå den praksis, 
hvori man vil indføre screening og kort intervention.  
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Oplægget tager udgangspunkt i de foreløbige resultater fra projektet SHARE, som initielt 
anvender etnografisk metode til at undersøge den lokale afdelingskultur. Vi har udført 
observationer og interviewet medarbejdere omkring deres holdninger og erfaringer i 
forhold til patienter med et overforbrug af alkohol. Derudover har vi gennemført en pilottest 
af screeningen. Baseret på den viden vi har opnået, er formålet at tilpasse en model af 
screening og kort intervention og skræddersy en implementeringsplan, der skal 
understøtte afprøvningen af metoden i afdelingen. 

 
MOVE- Hvordan hjælper vi unge, som har, eller er i risiko for at udvikle 

alkoholproblemer?    
Ved professor Mads Uffe Pedersen, center for rusmiddelforskning, Aarhus universitet 
  

Nogle unge er i større risiko for at udvikle et alkoholmisbrug der har personlige og/eller  
sociale konsekvenser end andre. Hvad karakteriserer denne gruppe og hvordan hjælper vi  
dem bedst.  Vær med til at drøfte, hvordan vi bedst kan få unge, der drikker for meget, til  
at drikke mindre og hvordan vi kan hjælpe de unge, der har mistet eller er ved at miste  
kontrollen over deres alkoholforbrug. Der vil i særlig grad  være fokus på  
forebyggelsesstrategier og mere direkte behandlingsindsatser som f.eks. metoden MOVE. 

 
  

Konsekvenser for rusmiddelbehandlingen i Danmark  
Ved chefforsker Roger Buch, Damarks Medie- og journalisthøjskole 
 

Hvordan vi kan forvente at fremtiden for den offentlige sektor med en ny regering 
 
 

Konsekvenser for rusmiddelbehandlingen af sundhedsreformen, som løb ud i sandet.  
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Lotus vil også komme med bud på, hvordan man spotter børn fra “pæne familier” mere  
effektivt end det lige nu er tilfældet.  
Lotus vil fortælle om hvad der var hendes vendepunkt, og hvordan hun har skabt balance 
og trivsel i livet som voksen.  
https://www.athenas.dk/lotus-turell-foredrag-moensterbrydere-alkoholmisbrug.htm 
 
 
 

 
 
 
 

 

Om at være barn i en familie med alkoholproblematikker 
Ved forfatter og foredragsholder Lotus Turèll. 
 
En opvæksthistorie om, hvordan børnelivet er i et hjem med et skjult alkoholmisbrug, hvad 
de pæne børns særlige vilkår består i, hvilke strategier Lotus som barn brugte for ikke at 
blive set, hvad det har af konsekvenser for familielivet og alle familiens medlemmer at leve 
med et alkoholmisbrug, hvorfor det er svært at få hjælpen frem til pæne børn og familier, 
hvordan vi spotter udsatte børn fra pæne hjem? Og hvori den gode hjælp til børnene og 
deres forældre består? Samt ikke mindst hvilke barrierer, der står i vejen for, at hjælpen 
kan nå frem?  
Lotus vil endvidere fortælle om generelle senfølger ved at være barn i en familie med 
alkoholproblemer. 
Hvad med omverdenen - både den professionelle og civile – hvad kan vi i samfundet gøre 
for børn, der lever i og med alkoholproblematikker.  

https://www.athenas.dk/lotus-turell-foredrag-moensterbrydere-alkoholmisbrug.htm

