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Overgangsalder, Inkontinens, Osteoporose. 
Mødet med den etniske patient.  

Senfølger hos den krænkede. 

20.-22. september 
Hotel  

Nyborg Strand 
Østerøvej 2 

5800 Nyborg 
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Deltagerpriser 

Pris for FSKIS medlemmer: 

Enkeltværelse incl. kursus og  forplejning 3.800,00 kr 

Dobbeltværelse incl. kursus og forplejning 3.400,00 kr 

Trippelværelse  incl. kursus og forplejning 2.900,00 kr 

4- og 5-sengsværelse incl. kursus og forplejning 2.800,00 kr 

Kursus og forplejning uden overnatning 2.700,00 kr 

Pris for IKKE FSKIS medlemmer: 
Enkeltværelse incl. kursus og  forplejning 4.800,00 kr 

Dobbeltværelse incl. kursus og forplejning 4.400,00 kr 

Trippelværelse incl. kursus og forplejning 3.900,00 kr 

4- og 5-sengsværelse incl. kursus og forplejning 3.800,00 kr 

Kursus og forplejning uden overnatning 3.700,00 kr 

Alle priser er per person 

Tilmeldingsoplysninger 
• Tilmelding på vores hjemmeside (https://dsr.dk/fs/fs9) under fanen 

”Landskursus” eller via tilmeldingslink  på forsiden 

• Tilmeldingsfrist senest den 15. August 2019 

• Indbetalingsfrist senest den 1. September 2019 

• Tilmelding er bindende 

Program 
Fredag 

Tidspunkt Emne  

Kl. 16.00 – 17.00 Ankomst og registrering  Der serveres en sandwich og 
vand 

Kl. 18.55 Velkommen Annette Bendixen, Formand 
FSKIS 

Kl. 19.00 Faglig debat med Grete Christensen 
 

Grete Christensen  
Formand for DSR 

Kl. 19.45 Generalforsamling, 
Isvand, kaffe/te, frugt, snacks 

 

Kl. 20.45 Let tapas anretning  

https://dsr.dk/fs/fs9


 
 
 

Program 
Lørdag 

Tidspunkt Emne Underviser 
Kl. 07.00 Morgenbuffet  

Kl. 08.00 Faglig udstilling åbner  

Kl. 09.00 Osteoporose  

• Hvad sker der i knoglerne efter overgangsalderen 

• Hvilken betydning har det for stofskiftet 

• Behandling af osteoporose 

• Hvordan skal vi kontrollere patienter med 
osteoporose 

• Hvordan forebygger vi uønskede frakturer 
 

Mads Dannesbo 
Speciallæge i almen medicin 
Familielægerne, Valby  

Kl. 10.20 Pause med besøg på stande  

Kl. 11.00 Den etniske patient i klinikken 

• Mødet med patienten med etnisk minoritets 
baggrund 

• Hvad skal vi være opmærksomme på i forhold til 
patientens sårbarhed 

• Hvilke faldgruber skal vi være opmærksomme på i 
forhold til sprogbarrierer 

• Hvilke kommunikationsværktøjer kan vi anvende 

• Hvordan takler vi familie inddragelse 
 
 

Dorthe Nielsen 
Sygeplejerske og Phd 
Forsker ved 
Odense Universitetshospital 
 
 

Kl. 12.20 Frokost med besøg på stande  

Kl. 14.00 Overgangsalder - en mangeltilstand eller en 
livstilstand? 

• Symptomer på overgangsalder  

• Hvad sker der i underlivet, når kvinden kommer i 
overgangsalder 

• Skal det behandles med medicin?  

• Fordele og bivirkninger ved medicinsk behandling 

• Kan man kontrollere blodprøver for at konstatere at 
kvinden er i overgangsalder. 

•  

•  
 
 
 

Lars Meinert 

Privat praktiserende  

speciallæge i gynækologi og 

obstetrik  

 

Kl. 15.20 Pause med besøg på stande  

Kl. 16.00 Den modne kvinde 
Overgangsalder og seksualitet – hvad sker der så lige? 

Jakob Olrik 
Sexolog og 
samfundsdebattør 
 

Kl. 17.30 Afslutning    

Kl. 19.00 Middag   



 
 Ændringer i programmet kan forekomme 

Vi glæder os til at se Jer 

 
 

                
 

Program 
Søndag 

Tidspunkt Emne Underviser 

Kl. 08.00 Morgenbuffet  

Kl. 09.00 Inkontinens 

• Udredning af inkontinens 

• Behandling af inkontinens 

• Forskellige former for inkontinens 

• Hvad sker der i blæren, efter overgangsalderen 

• Urinens normale bakterier i relation til inkontinens 

• Recidiverende cystit – definition – udredning og 
behandling 

• Hvilke undersøgelser kan vi sætte i gang, inden 
patienten henvises til sygehuset.  

Louise Schmidt Arenholt 
Afdelingslæge og Phd  
Gynækologisk og obstetrisk 
afdeling.  
Center for klinisk forskning 
Regionshospital Nordjylland. 
 

Kl. 10. 30 Pause  

Kl. 11.00  Senfølger hos personer, der har været udsat for 
krænkelser. 

• Hvordan rummer vi kvinder der har været udsat for 
krænkelser 

• Hvordan brydes tabu og hvordan italesættes 
problemet 

• Narrativ medicin som metode til at kunne rumme 
livets mørke sider.  

• Undervisningen er blandt andet baseret på 
livshistoriefortællinger – nøglen til livet. 
 

 

Marianne Træbing 
Lektor Cand. Pæd.Phil 
Kurt Kyed  
Recoverymentor, faglig 
konsulent 

Kl. 13.00                                                                Afslutning 

TAK FOR I ÅR 
Alle får udleveret frokost ”To go” 

 


