Indbydelse til kursus onsdag den 17. marts 2021
for hele teamet i kreds 4 og 6

Sådan spotter du stofmisbrug blandt
kolleger og patienter
v/ Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri, tidligere overlæge på Hvidovre Hospital og
nu tilknyttet Stofrådgivningen i København

Henrik Rindom er forfatter til flere videnskabelige artikler og bøger, bl.a. "Rusmidlernes Biologi". Han
bruges ofte som ekspert i misbrugsspørgsmål i medierne og deltager aktivt i den sundhedspolitiske debat om
emnet.
Rusmiddelafhængighed er en ubehagelig sygdom, der kan forebygges og behandles, men i ubehandlet form
kan vare hele livet. Det biologiske grundlag, der gør, at rusmidlerne kan etablere afhængighed, er vigtigt at
forstå, hvis man skal behandle denne alvorlige sygdom. Denne forståelse kombineret med en mere åben
dialog om den virkelighed, misbrugerne færdes i, er grundlaget for at kunne påvirke udviklingen og hjælpe
den enkelte.
•
•
•

Løftede pegefingre og nul tolerance er ikke tilstrækkeligt.
Dagens oplæg vil tage udgangspunkt i rusmiddelforståelse og berøre emnet dialog med unge
misbrugere.
Bliv desuden klogere på, hvordan du opdager tegn på misbrug hos kolleger eller patienter - unge som
gamle.

Sted:

Severin Konference Center, Skovsvinget 25, Middelfart

Kl. 18.00

2-retters menu, samt en genstand

Kl. 19.00

Kursus v/ Henrik Rindom, speciallæge i psykiatri og tilknyttet Stofrådgivningen i København

Kl. 21.30

Kursusafslutning

Der er kaffe/te og kage i pausen

Prisen kr. 950,-

Kurset tæller 2,5 timer i den dokumenterede efteruddannelse
Tilmelding og betaling
Du tilmelder dig dette kursus online på www.pto.dk. Husk at have dit medlemsnummer klar. (Du kan altid
finde det bag på det gule blad over dit navn). Du kan tilmelde flere fra din klinik ved at bruge rullepanelet.
Efter tilmeldingen modtager du en faktura pr. mail. Hvis du har spørgsmål, kontakt konsulent da Jannie
Borgstrøm, tlf. 33120020, mail: pto@pto.dk.

Tilmeldingsfrist: senest tirsdag den 16. februar 2021 kl. 9.00
Sker afbud senere end denne dato, vil der blive opkrævet fuldt kursusgebyr

