Workshops til Kristelig Lægeforenings årsmøde 2016
1. Palliation - lindring - alvorlig sygdom?
Vi står ofte med store udfordringer i behandlingen af alvorligt syge. Det gælder ikke kun i den allersidste livsfase. En
kompleksitet med såvel fysiske, psykiske, sociale, familiære og sjælelige symptomer, som kræver, at hjælpen rummer
opmærksomhed og tværfaglige ressourcer af tilsvarende kompleksitet, for at hjælpen kan imødekomme
behandlingsbehovet. Tror vi på, at vi kan give patienten en omsorg og lindring, som et bedre alternativ til et ønske om
aktiv dødshjælp?
Cases må gerne medbringes eller sendes forud til mogenskorsholm@gmail.com.
Workshoppen ledes af overlæge Mogens Korsholm, der efter 26 år som praktiserende i tre år har været ansat som
overlæge ved Viborg-Skive-Silkeborg (Hospitalsenhed Midt) med funktion ved Hospice Limfjord og i teamet for
lindrende behandling.

2. Lægen og den socialt udsatte patient
Som læger møder vi oftere end mange andre faggrupper socialt udsatte mennesker i Danmark. De kommer til vores
praksis, både lavere socialt stillede etniske danskere, indvandrere, hjemløse og alkoholikere. Får disse udsatte
mennesker en ligeværdig behandling i vores sundhedssystem? Kan man sige, at vi som kristne læger har et særligt
ansvar for denne type patienter? Og hvis, betyder det så, at vi ligefrem skal bruge ekstra tid på dem? Må det koste
noget - også på pengepungen eller i forhold til andre ressourcer (tid, behandling), som vi ikke har for meget af i
forvejen?
Workshoppen ledes af praktiserende læge Else Vinter Skou, der siden 2000 har arbejdet i kompagniskabspraksis i
Kolding Midtby med et varieret patientgrundlag. Praksis er præget af flygtninge/indvandrere som en stor
patientgruppe. Else Vinter Skou er uden for arbejdstiden engageret i kristent arbejde ud fra kirke og missionshus.

3. Alternativ behandling - virker det?
Hvordan forholder vi os som læger bedst til alternativ behandling som supplement til evidensbaseret medicin? Der
kan være tale om akupunktur, kraniosakral terapi, mindfulness mm. Nogle af spørgsmålene der rejser sig er: Kan det
være på sin plads at advare patienter mod at bruge mange penge på det alternative, når noget af det kan være
humbug og svindel? Er der forskel på evidensgraden i de forskellige alternative behandlinger - og er det muligt, at de
fleste gode effekter kan henføres til behandleren og dennes tid og evne til at lytte? Hvordan stiller det os, der skal
rådgive patienterne?
Workshoppen ledes af Helle Johannessen, professor, ph.d. ved Forskningsenheden for Brugerperspektiver, Institut for
Sundhedstjenesteforskning, Syddansk Universitet.

4. Lægen og den abortsøgende
Mange læger vil i en eller anden grad være tøvende over for eller direkte modstandere af fri abort. Men en fælles
grundholdning kan godt udmønte sig i meget forskellige handlemuligheder, når vi står over for den abortsøgende eller
tvivlrådige gravide. Hvordan agerer vi over for patienten, når talen falder på abort? Hvilke af vores erfaringer er gode -

og hvilke er mindre anbefalelsesværdige? Workshoppen vil give indblik i praktiserende læge Kristine Engell-Kofoeds
egne erfaringer fra praksis, og lægge op til at deltagernes egne erfaringer med emnet også kommer i spil.
Workshoppen ledes af praktiserende læge Kristine Engell-Kofoed. Hun har været praktiserende læge i København
siden 1989. Gift og mor til 3 voksne børn. Forfatter til bogen "Melkrukken skal ikke blive tom".

