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INVITATION 

 
 
Kære alle sundhedsfaglige personer med interesse i misbrug og medlemmer af Selskab 
for Addiktiv Psykiatri 
 
 

	
Emne:	

	
Centralstimulerende stoffer og hallucinogener 
	
Traditionen tro kan vi til vores januar symposium præsentere en 
international sværvægter, i år i form af psykiateren og 
neuroforskeren David Nutt, som er professor på Imperial College i 
London. Han er en meget kompetent klinikker og en exceptionel 
dygtig foredragsholder. David Nutt vil tale om centralstimulerende 
stoffer såsom kokain og amfetamin, som virker via øget 
koncentration af dopamin og noradrenalin i hjernen. 
Centralstimulantia bruges i behandling af ADHD og narkolepsi, men 
bruges også til at opnå en euforisk oplevelse og derved er der risiko 
for misbrug og afhængighed. David Nutt vil gennemgå 
mekanismerne hvorved disse stoffer frigiver dopamin med fokus på 
billeddannende undersøgelser med bl.a. PET skanninger. Han vil 
diskutere hvor meget vi skal være bekymret for misbrug for de 
enkelte stoffer, samt hvordan farmakologisk- og anden behandling, 
kan bruges til at reducere afhængighed. 
Til at supplere professor Nutt vil vores egen og noget yngre 
psykiater og neuroforsker David Erritzøe tale om psykedeliske 
stoffer. Han har lavet sin forskning i samarbejde med David Nutt på 
Imperial College i London. Han vil adressere hvordan stoffer som 
LSD og psilocybin virker i hjernen via PET- og MR skanninger og 
gennemgå de kliniske virkninger af disse hallucinogener. Specielt 
kan vi glæde os til, at han vil præsentere data fra nye pilot-studier 
af disse stoffers potentiale til behandling af flere psykiatriske 
tilstande.  
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Foredragsholdere:	 David John Nutt. Professor, MD 
Chair in Neuropsychopharmacology at Imperial College, London 
 
David Erritzoe. MD, ph.d. 
Post-doctoral Researcher and Academic Clinical Fellow, Centre for  
 
Neuropsychopharmacology, Division of Brain Sciences, Imperial College London.	
		
Jakob	Ulrichsen.	Speciallæge,	dr.med.,	Chairman	
	
	

Tid	og	sted:	 Torsdag den 19. januar 2017 
Kl.	16:30	–	20:30	
	
PANUM,	Haderup	Auditoriet	
Blegdamsvej	3,	2200	København	N	

 
 
 
Ved mødestart er der sandwiches og i pausen er der kaffe/the og kage.  
 
 
 
 
På vegne af Selskab for Addiktiv Psykiatri 
 
 
Speciallæge, dr.med. Jakob Ulrichsen 
Ulrichsens Klinik 
Østerbrogade 62, 4. tv. 
København Ø 
 
 
 
 
Mødet gennemføres med økonomisk støtte fra Shire Danmark. 
 
Kursusindhold godkendt af DPBO. 
 
 
Tilmelding er nødvendig og foretages på selskabets hjemmeside 
http://addiktivpsykiatri.dk eller på e-mail til: tilmelding@addiktivpsykiatri.dk 
 
 
 
Arrangementet er/vil blive anmeldt til ENLI, inden arrangementets afholdelse og er efter Shire Danmarks opfattelse i overensstemmelse 
med reglerne på området, selv om arrangementet ikke på forhånd er godkendt af ENLI. 


