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Mandag den 5. november  
 
09.00 – 09.30 Ankomst og morgenmad 
 
09.30 – 09.45 Velkommen ved chairman /næstformand Bjarne Elholm 
 
09.45 – 10.00 Velkomsttale ved formand Nina Brünés  
 
10.00 – 11.15 Sårbare og socialt ulige liv – udsat for marginalisering eller 

inklusion og empowerment i sundhedsvæsnet? 
 Professor i sundhedsfremme, RUC, Betina Dybbroe 
 
11.15 – 11.30 Pause 
 
11.30 – 12.30 Håb og magt – og håbløshed og magteløshed 
 Pensioneret præst, Preben Kok 

 
12.30 – 13.30  Frokost  
 
13.30 – 14.30 “Den sygeplejefaglige værktøjskasse” 1. runde 
 
14.30 – 15.00 Check-in og kaffepause 
 
15.00 – 16.00 “Den sygeplejefaglige værktøjskasse” 2. runde.  
 
16.15 – 17.15 Årets overraskende oplæg  
 
17.20 – 17.50 Fælles gå tur og samling ved selskabets træ 
 
19.00 –  ?? Middag 
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Tirsdag den 6. november 

 
 9.00 – 09.45  Generalforsamling - Fagligt Selskab for Addiktiv Sygepleje 
 
 9.45 – 10.00 Pause 
 
10.00 – 11.00  Tobak er da ikke et farligt misbrugsstof?  
 Overlæge, Palliationsenheden Herlev og Gentofte Hospital, Kristoffer 

Bastrup-Madsen Marså 
  

11.00 – 11.15 Pause 
 
11.15 – 12.15  Akutte intoksikationer  
 Overlæge, lektor, ph.d. Aarhus Universitetshospital, Ljubicia Vukelic 
 Andersen    
 
12.15 – 13.00 Let Frokost 
 
13.00 – 14.00  Sårbarhed? – det er noget vi giver hinanden  
 Professor, overlæge, indvandrer medicinsk Klinik, Afdeling Q, Odense 
 Universitetshospital og Klinik Institut Syddanmark Universitetet, Morten  
 Sodemann 
  
14.00 – 15.00 Hvordan bygger vi bro mellem befolkningsgrupper  
 Sygeplejerske og tidligere folketingsmedlem, Özlem Cekic  
 
15.00 – 15.10 Afrunding på Landskursus 2018 - Tak for nu! 
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Den 5. november - ”Den sygeplejefaglige værktøjskasse”  
 
Parallelsessioner: 
 
Der kan vælges to ud af fire følgende sessioner  
 
13.30 – 14.30 1. runde 
15.00 – 16.00 2. runde 
 
 

1. PTSD – behandling af Post Traumatic Stress Disorder 
Ved Aut. psykolog Marianne Thestrup Bertelsen, Afdeling for Traume og tortur 
overlevelse, ATT, psykiatrien i Region Syddanmark.  
 
PTSD er en tilstand, der kan udvikle sig efter et menneske har været udsat for voldsomme 
traumatiske hændelser i deres liv. Det særligt karakteristiske ved PTSD er, at fortidens 
traumer følger med i nutiden, og personen forsat genoplever traumerne, og kroppen og 
sindet forsat befinder sig i en tilstand af vagtsomhed, som om der fortsat er fare på færde. 
De traumatiske hændelser har ofte ført til ændringer i personens grundlæggende 
opfattelse af sig selv, andre og verden. I et forsøg på at udholde de invaderende 
symptomer og lidelsen ved at være i forhøjet alarmberedskab ses der ofte 
handlestrategier, som på kort sigt kan tilbyde en umiddelbar lindring, men som oftest på 
lang sigt er dysfunktionelle.  
Ved ATT (afdeling for traume- og torturoverlevere) i Region Syddanmark vil behandling af 
PTSD oftest indledes med en stabiliserende fase, hvor der er fokus på psykoedukation og 
symptomhåndtering. Efterfølgende vil nogle af patienterne forsætte med 
traumebearbejdning, hvor vi ved ATT primært anvender de evidensbaserede metoder 
Prolonged Exposure (PE) eller Narrativ Eksponeringsterapi (NET). 
https://youtu.be/8J5cbGBo5t4 

 
2. Levercirrhoseklinik  
En ambulant sygeplejestyret klinik med fokuseret indsats somatisk, socialt og psykisk. 
Ved Sygeplejerske Karen Faber, Odense universitets Hospital. 
 
Vi har i det etablerede sundhedsvæsens struktur en udfordring i at sikre, at patienter med 
levercirrose får de sundhedstilbud, som de har brug for. Sundhedsvæsnets præmis bygger 
på forventninger til patienterne, fx at møde til aftalte tider for at blive undersøgt og 
modtage behandling. Ligeledes ligger der en forventning til patienterne om, at de kan 

https://youtu.be/8J5cbGBo5t4
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orientere sig og navigere i et komplekst system samtidig med at de sætter præcise ord på 
deres problemstillinger og kan modtage utallige informationer.  
Den præmis er ganske vanskelig for en stor del af patientgruppen med dekompenseret 
levercirrose. Deres kontakt til sundhedsvæsnet er oftest præget af akutte indlæggelser og 
udeblivelser fra de eksisterende ambulante kontakter. Patienter, vi ser indlagt på baggrund 
af cirrose og komplikationer hertil, er en heterogen og samtidig skrøbelig gruppe af 
patienter, som ikke i tilstrækkelig grad bliver fastholdt og behandlet i sundhedsvæsnets 
eksisterende struktur. Patienterne er ofte karakteriseret ved et komplekst samspil af en 
række somatiske sygdomme og alkoholoverforbrug og er derfor præget af en lang række 
funktionstab. De er ofte i dårlig ernærings- og almentilstand og de kan have 
afhængighedsproblematikker og tunge socio-økonomiske problemstillinger, som skygger 
for, at de kan prioriterer hensigtsmæssig sundhedsadfærd. 
Derfor har vi i 2015 etableret en ambulant sygeplejestyret LeverCirroseKlinik der yder en 
fokuseret somatisk, social og psykisk indsats 

  

3. Dobbeltdiagnoser ved Danny Reving, Ledende overlæge og speciallæge i 

psykiatri, KABS. 
 
Dobbeltdiagnosepatienter i stofmisbrugsbehandlingen, og sygeplejerskens rolle i 
behandlingen set fra en psykiaters perspektiv.  
Oplægget vil tage udgangspunkt i typiske psykiske sygdomme samt hvilke stoffer, der er 
oftest anvendes i forbindelse med forskellige psykiske lidelser – og hvorfor. 
Hvilken tilgang skal vi som professionelle have til mennesker med dobbeltdiagnose? Hvad 
virker og hvad skal vi holde os fra? 
  
  

4. Familie behandling ved Ane Landgren Vinther, Ergoterapeut i Projekt BRUS ved 

Center for Alkoholbehandling, 
 
Børn som pårørende. Inddragelse af børn i familieorienteret alkoholbehandling,  
Et oplæg om hvordan det er muligt at støtte børn, hvis forældre ikke er i behandling. 
Oplægget vil indeholde eksempler på, hvordan man kan komme i snak med børn om 
alkohol og betydningen i familien. 
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Introduktion til plenum oplæg: 
 

Sårbare og socialt ulige liv- udsat for marginalisering eller inklusion og 
empowerment i sundhedsvæsenet? ved Betina Dybbroe, Professor ved RUC 

 
Socialt udsatte har dårligt helbred, indvævet i deres levevilkår og livsomstændigheder, 
ligesom også andre danskere har forskelligt helbred, svarende til hvor de står på en social 
rangstige. Vi har bare en tendens til i højere grad at få øje på det hos de laveste 
socialgrupper i samfundet. For de professionelle socialsygeplejersker der står overfor den 
enkelte socialt udsatte bliver det derfor en massiv professionel udfordring at fastholde et 
både samfundskritisk og ressourceorienteret blik på de problemer der stiller sig for dem i 
mødet med individer der skal hjælpes.  
Med en baggrund i kvalitativ forskning i social ulighed i sundhed, fokuserer jeg på hvordan 
sundhedsvæsenet identificerer mangler hos socialt sårbare, som kan føre til yderligere 
stigmatisering af de grupper, man ellers gerne vil nå. En stor gruppe af brugere og 
patienters oplevelse af stigende brugerinddragelse er at de ikke forstår 
sundhedsinstitutionerne, ikke oplever at de virkeligt må være med i brugerinddragende 
praksisser, at de er upassende deltagere m.m. Der sker en frastødning i stedet for en 
inddragelse, og de sociale vilkår bliver hæftet på mennesket, og den psykosociale proces 
der skaber udsatte identiteter forbliver skjult. Oplægget lægger op til, at social sårbarhed 
og ulighed i sundhed hænger sammen med social klasse og menneskers vidt forskellige 
magt over eget liv. Sundhedsvæsenet er en af de institutioner som er mest magtfulde 
overfor sårbare patienter, samtidig med at det er muligt at skabe empowerment for 
patienter igennem sundhedsindsatser, og det vil jeg i oplægget diskutere. 
 

 

Håb og magt – og håbløshed og magteløshed ved Preben Kok, pensioneret 

præst.  
 

Ensidighed er neurosens grundform, - derfor er der i de vigtigste forhold i livet altid mindst 
to sandheder, der er sande på samme tid. 
Det har vi glemt i vores tid, og det er hovedårsagen til stress.  
Foredraget peger på den naturmedicin, som vores kultur (tradition) rummer mod denne 
lidelse'.  
 

 

Årets overraskende oplæg… 
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Tobak er da ikke et farligt misbrugsstof? ved Kristoffer Bastrup-Madsen Marså, 

Overlæge, Palliationsenheden Herlev og Gentofte Hospital. 

Et oplæg om lungesygdom, behandling, håb og inhalationsmedicin med sjove navne. Mest 
af alt et oplæg om hvorfor vi altid skal forsøge at give vores patienter de bedst mulige 
vilkår til at leve et aktiv liv med mest mulig luft. 

 
Akutte Intoksikationer ved Ljubica Vukelic Andersen, Overlæge, lektor, ph.d. Aarhus 

Universitetshospital 
 
Et oplæg om forgiftninger med psykoaktive stoffer – et klinisk billede af hverdagen på akut 
afdelingerne i somatisk sygehus herunder behandling. 
 

 
 

Sårbarhed?- det er noget vi giver hinanden ved Morten Sodemann, professor, 

overlæge, indvandrer medicinsk Klinik, Afdeling Q, Odense Universitetshospital og Klinik 

Institut Syddanmark Universitetet. 

 

Syge mennesker lider alene, hjemme, på arbejde, blandt venner og familie. Rigtigt syge 
mennesker lider på sygehus, plejehjem eller hospice, hvor, ofte yngre, læger tilser dem, 
som de første patienten møder. Og netop at se patientens lidelse er kernen i humanistisk 
lægevidenskab. De læger, der viser sig kompetente til at se deres patienters lidelser, 
oplever dog samtidigt de tunge omkostninger, der er ved at skulle bære den fulde byrde af 
sygdom og død.  
Netop denne oplevelse, gør dem i stand til tydeligt at forstå værdien af livet. Læger kan 
trænes til at se patienters lidelse i stedet for at synke hen i en instrumentel patienttilgang – 
og læger bør turde konfrontere dét, som forfølger og sniger sig ind på patienterne. 
Sårbarhed er relevant at inddrage i kliniske overvejelser af 3 årsager. Patienter sårbarhed 
er relevant i en helhedsorienteret diagnose, der ikke kun fokuserer på sygdom, men også 
på den kontekst sygdommen opstår i. Patientsårbarheden er relevant fordi den reflekterer 
alle menneskers (også den empatiske læges) egen sårbarhed som et vilkår der er en 
byrde, men også en vigtig styrke og et etisk/moralsk redskab. Endelig er det netop ved at 
lytte, spørge og analysere sig til alt hvad patienten siger i lyset af patientens sårbarheder 
og lægens tvivl, i de fleste tilfælde gør det nemmere og hurtigere at forstå hvordan 
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patienten skal have støtte og hjælp for sin sygdom Forfatter til ny (gratis download) bog 
om sårbarhed i sundhedsvæsnet:  
http://www.ouh.dk/dwn664471  
 

Hvordan bygger vi bro mellem befolkningsgrupper ved Özlem Cekic 

Hvordan ser sundhedsvæsenet ud med brune øjne? Både som patient, pårørende, 
sygeplejerske, men også som politiker.  
Når man skal bygge bro til mennesker i en udsat situation har sproget en afgørende 
betydning. 

http://www.ouh.dk/dwn664471

