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19.- 20.september 2013 i Odense  
 

Kursus i Psykofarmakologi, Voksne 
Tværgående modul 

 
V. Raben Rosenberg, ledende overlæge, professor, dr.med.  

og Rasmus Wentzer Licht, overlæge, lektor, ph.d. 
 
 

Formålet med kurset er at deltagerne tilegner sig erfarings- og forskningsbaseret viden om 
psykofarmakologi. Der vil på kurset blive fokuseret på den nyeste viden indenfor 
psykofarmakologien og de vigtigste psykofarmakagrupper vil blive gennemgået; antidepressiva, 
anxiolytika, hypnotika og antipsykotika samt stemningsstabiliserende psykofarmaka. Der 
undervises i anvendelsesområder, ønskede virkning og præparaternes bivirkninger. Psykologiske 
aspekter ved ordinering af medicin drøftes og forholdet mellem psykoterapi og 
psykofarmakabehandling samt kombinationsbehandling belyses.  
 
Undervisere er den første dag: Rasmus Wentzer Licht, speciallæge i psykiatri og 
specialeansvarlig overlæge ved Århus Universitetshospital, Risskov.  Klinisk lektor i psykiatri og 
farmakologi ved Århus Universitet. Anden dag: Raben Rosenberg, speciallæge i psykiatri og 
professor i biologisk psykiatri og psykofarmakologi. Siden 1991 ansat ved Århus 
Universitetshospital Risskov med ansvar for psykiatrisk grundforskning. Begge undervisere har 
mange års klinisk erfaring og har bidraget til udarbejdelse af retningslinjer og referenceprogrammer 
for psykofarmakologisk behandling og skrevet om psykofarmakologi i mange lærebøger. 
 
Litteratur: Gerlach og Vestergaard (2011): Psykofarmaka, Psykiatrifonden Forlag, 3.udg. 1.oplag. 
Basisbog i Psykiatri: Gyldendal.  (nyeste udgave, som er på vej). 
 
Tid og sted: Torsdag d. 19. og fredag d. 20.september 2013. Begge dage kl.9.00-16.00. 
Morgenkaffe ½ time før kursusstart. Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C. Se 
nærmere på www.moedecenter.dk 
 
Deltagergebyr: Inkl. moms, morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe alle dage: Medlemmer af 
DPSP kr. 2600,-. Andre akademikere kr., 3400,-. EAN-fakturering ikke muligt. 
 
Bindende tilmelding: Senest d.19.august 2013 via www.dpsp.dk 
 
Meritering: Kurset er godkendt på det Tværgående modul: 3.10. ”Psykofarmakologi, Voksne”, 12 
timer. 
 

 
 
 
 
 
 

Arrangører: DPSP-Fyn v/ Malene Hinrichsen, Tina Malchow-Møller, Henriette Rønhof Sloth 
& Lykke Birkeland 
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