
H-kursus i Misbrug  

 

Dato: 2. og 3. september 2020 

Sted: Auditoriet, Psykiatrisk Center København, Afd. O (Rigshospitalet), Edel Sauntes Allé 10, 

opgang 61A, 2100 Kbh. Ø  

 

Delkursusleder: Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen, Afdeling O, Psykiatrisk Center 

København 

 

Onsdag d. 2. september 2020 

10.00 - 10.15  Kaffe og introduktion 

10.15 - 11.30  Belønningssystemet og rusmidlernes neurobiologi  

 (Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen) 

11.30 – 11.35 5 min. pause 

 

11.35 – 13.05 Alkoholepidemiologi, konsekvenser af alkoholmisbrug, genstandsgrænser 

 (Professor, overlæge, dr. med. Ulrik Becker) 

13.05 - 13.45 Frokost (medbringes selv) 

13.45 – 15.00 Status for organisering af alkoholbehandling, evidens for forebyggelse og behandling 

 (Professor, overlæge, dr. med. Ulrik Becker) 

15.00 - 15.15  Kaffe 

15.15 - 17.00  Akutte somatiske problemstillinger ved indtagelse af euforiserende stoffer 

 (Overlæge Peter Skanning) 

 

Torsdag d. 3. september 2020 

09.00 - 10.45  Psykiatriske problemstillinger er udtalte blandt stofmisbrugere – udredning og behandling 

skal tage højde for dette 

 (Speciallæge i psykiatri John Schmidt) 

10.45 - 11.00 Pause 

11.00 - 12.00 Seminaropgave 

 (Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen) 

12.00 - 12.30 Frokost (medbringes selv)  

 



12.30 – 13.30 Misbrugsbehandling af hjemløse med ”triple diagnoser”  

 (Overlæge Henrik Thiesen) 

13.30 – 13.45 Kaffe 

  

13.45 – 15.00 Stofmisbrug generelt og behandlingsindsatsen i København  

 (Speciallæge i psykiatri Danny Reving) 

15.00 – 15.05 Kort pause 

 

15.05 – 16.20  Stofmisbrug inkl. non. farmakologisk behandling af alkohol- og stofafhængighed 

 (Speciallæge i psykiatri Danny Reving) 

16.20 - 16.30  Evaluering 

 (Professor, overlæge, dr. med. Anders Fink-Jensen) 

 

Sundhedsstyrelsens målsætning: 

Delkursus 11; Misbrug 

DPS’s speciallægeuddannelse. 

Formål: 

Alkohol- og stofmisbrug er et stadigt stigende problem, og samtidig stiger også antallet af psykisk syge 

misbrugere. Kursets formål er at give kursisterne en teoretisk og klinisk/behandlingsmæssig viden om disse 

tilstande. 

Mål: 

At gennemgå specifikke biologiske teorier om misbrug og de særlige problemer ved den hyppige 

kombination af misbrug og psykiske sygdomme/forstyrrelser. 

At give kursisten kendskab til aktuel viden om biologiske, epidemiologiske og kliniske forhold vedrørende 

misbrug samt at gøre kursisterne i stand til at varetage relevant psykofarmakologisk, psykoterapeutisk og 

psykosocial behandling af disse tilstande. 

Indhold: 

Belønningssystemets og rusmidlernes neurobiologi. Epidemiologisk viden om rusmidler og comorbiditet. 

Diagnostik, behandling (psykofarmakologisk, psykoterapeutisk og psykosocial) og forebyggelse af alkohol- 

og stofmisbrug samt comorbiditet. Organisering af misbrugsbehandling 

 

Metode: 

Foredrag og oplæg til plenumdiskussion. Mulighed for såvel individuelle som gruppebaserede opgaver. 

Evaluering: 

Kurset evalueres mundtligt og skriftligt ved afslutning af kurset. 

Organisation: 

2 dages kursus 


