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Rejsebrev til FSUS,          juli 2019 

Først og fremmest TAK til FSUS for økonomisk støtte, så jeg fik mulighed for at deltage på den 18. 

ESCAP konference.  

ESCAP er en forkortelse for ”European Society for Child and Adolescent Psychiatry”  

Konferencen afvikles hvert andet år og i 2019 blev den afviklet i Wien fra d. 29. juni til d. 3. juli. 

Konferencen havde i år særlig fokus på den farmakologiske såvel som non-farmakologiske 

behandling til børn og unge med psykiatriske diagnoser samt hvordan behandling bedst udvikles.  

Konferenceprogrammet var tæt pakket med oplæg fra kl. 8.30 til kl.16.30 alle dage. Der var dagligt:  

• 2-3 key note speakers dagligt, hvor førende eksperter præsenterede deres perspektiv på 

særligt relevante indsatser og udfordringer inden for børne og ungdomspsykiatrien.  

• 6 state of the art forelæsninger af 45 minutters varighed, hvor forskere præsenterede egne 

forsknings-resultater, men med et særligt fokus på resultaternes kliniske implikationer.  

• 20-26 symposier, hvor en gruppe forskere tilsammen havde 90 minutter til at præsentere 

deres resultater fra 4-6 forskningsartikler omkring et specifik emne. 

• 133 posterpræsentationer fordelt over konferencens tre dage.  

Jeg bidrog med en poster, der viste de foreløbige resultater fra et kvalitativ interviewstudie med 

fokus på unges oplevelse af at leve med samtidig ADHD og fysisk sygdom. Studiet er en del af mit 

ph.d. studie. Det var spændende og lærerigt at diskutere egen forskning med forskere indenfor 

børne- og ungdomspsykiatri. De var særligt optaget af den del af resultaterne, som viser at de 

unge oplever ADHD og fysisk sygdom som meget forskellige tilstande at leve med; at ADHD er 

noget de unge synes at integrere i deres personlighed, hvorimod fysisk sygdom er noget der 

forstyrrer deres hverdagsliv og de helst vil være foruden. Det gav anledning til mange diskussioner 

om vigtigheden af patientperspektivet i udvikling af nye non-farmakologiske behandlingstilbud, men 

også udfordringerne vedr. overførbarhed af resultater fra kvalitative studier med få deltagere til 

klinisk praksis. Det har derfor været meget lærerigt at deltage på konferencen, da jeg har fået nye 

perspektiver at reflektere over både indholdsmæssigt og metodiske, hvilket jeg sætter stor pris på.   

Idet jeg er sygeplejerske og lektor på sygeplejerskeuddannelsen valgte jeg at overvære de 

præsentationer, som havde fokus på non-farmakologisk behandling af børn og unge med 

psykiatrisk lidelser. Her blev jeg særligt optaget af den forskning der pågår omkring steped care. 

Steped care synes at kunne sikre en bedre udnyttelse af ressourcerne, idet alle børn og unge ikke 

får samme behandling, men at behandlingen steppes op eller ned alt efter patientens behov. 

Ydermere prioriterede jeg at deltage i de oplæg, der havde fokus på pårørende, og hvordan 

psykiatrien kan blive bedre til at imødekomme deres behov. Det er vigtigt at støtte forældre og 

søskende til børn og unge med psykisk lidelse, idet forskning viser, at jo bedre familierne klarer sig 

som enhed, jo bedre klarer barnet med psykisk sygdom sig. Ydermere var der også oplæg med 

fokus på, hvordan psykiatrien kan blive bedre til at involvere pårørende (særligt forældre) i barnets 

behandling, fordi studier viser at forældre gerne vil involveres og har behov for at spare med 

professionelle om, hvordan de bedst støtter barnet med psykisk sygdom i hverdagslivet. 

Jeg sætter stor pris på, at jeg fik mulighed for at deltage på konferencen. På tre dage har jeg hørt 

mange oplæg og læst mange postere, noteret mange referencer og navne, som jeg skal følge op 

på efterfølgende. Det er en god måde at blive inspireret til nye fokusområder inden for børne- og 

ungdomspsykiatri, og det genererer mange idéer til, hvordan vi i sygeplejerskeuddannelsen kan 

udvikle curriculum vedr. patientinvolvering og psykiatri, så uddannelsen målrettes nogle af 

fremtidens udfordringer såvel som muligheder.     
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Endnu engang tak til FSUS for økonomisk støtte! 
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