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MANDAG 7. MAJ 2018

09.00 - 09.15  Velkomst 
 Susanne Lücke, Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

09.15 - 10.30       Effekter af ambulante fødsler på kortere og længere sigt
 Miriam Wüst, Seniorforsker  

10.30 - 11.00   PAUSE - besøge udstillerne

11.00 - 12.00 Mistrivsel hos børn - systematisk tilgang med afsæt i sundhedsplejerskens
 centrale rolle
 Carsten Obel, Professor i Mental Børnesundhed

12.00 - 13.30     FROKOST - besøge udstillerne

13.30 - 14.30   WORKSHOP

 • Fædres dilemmaer i mødet med sundhedsplejersken
  Asger Toft Johannsen, Konsulent
 • Betydningen af sundhedsplejerskens opsporing og indsats i sprogudviklingen   
  hos småbørn
  Dorte Bleses, Professor i Børnesprog
    • Girl talk: De unge pigers univers 
  Anna Bjerre, Cand.Psych.Aut
 • Sundhedspædagogisk inddragelse af forældre til skolebørn
  Dan Grabowski, Seniorforsker 

14.30 - 15.00       PAUSE - besøge udstillerne

15.00 - 16.00 Børn har brug for kærlighed - plus noget mere 
 Per Schultz-Jørgensen, Professor Emeritus

16.15 - 17.30 Generalforsamling med valg af bestyrelse

19.00                Festmiddag
 Prisoverrækkelse Årets Sundhedsplejerske 2018



TIRSDAG 8. MAJ 2018

09.00 - 10.00  Søvn og søvnproblemer hos skolebørn - betydning for opmærksomheds-
 problemer
 Allan Hvolby, Speciallæge og Ph.d.

10.00 - 10.30  PAUSE - besøge udstillerne

10.30 - 11.30  Social baggrund, fysisk sundhed og psykosociale forhold: 
 Hvad betyder mest for barnets sunde udvikling?
 Bjørn Holstein, Professor Emeritus

11.30 - 12.30  FROKOST - besøge udstillerne 

12.35 – 13.35  WORKSHOP

 • Erfaringer med ADBB
  Tine Sommersted, Ledende Sundhedsplejerske

  • Nybagt familie med ar på krop og sjæl? Kejsersnit fra både mors, fars og
  barnets perspektiv
  Anne Ruby, Jordemoder og Heidi Holm, Fysioterapeut 

 • Fædres betydning for børns trivsel og udvikling
  Tine Jerris, Sekretariatsleder Home-Start

  • Udfordringer og ressourcer for børn der lever i familier med forældre der har kræft
  Anette Hauskov Graungaard, Praktiserende læge, Lektor

13.40 - 14.10  PAUSE - besøge udstillerne

14.15 - 16.00      Det digitaliserede menneske. Børn og den sunde digitalisering 
 - de 6 trin til et familieliv i flow
 Imran Rashid, Speciallæge og Innovationschef

16.00 - 16.15 Afslutning og præsentation af den nye bestyrelse
 Susanne Lücke, Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 Med ret til ændringer forbeholdes.



FOREDRAGSHOLDERE                WORKSHOP

Carsten Obel  
Professor i Mental Børnesundhed på Sektion for Almen Medi-
cin, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet og Direktør 
for Center for Sundhedssamarbejde samme sted. Siden 2006 
har Carsten arbejdet med organiseringen af primær sund-
hedspleje i de danske kommuner og er initiativtageren bag 
skolesundhed.dk, der er en interaktiv epidemiologisk platform, 
som deler data mellem kommunerne og forskningsverdenen.

Per Schultz Jørgensen  
Professor Emeritus, børne- og familieforsker, tidligere for-
mand for Børnerådet, forfatter, foredragsholder og konsulent. 
Per arbejder med undersøgelser af børn og unge, deres fa-
milieforhold, skole- og fritidsliv, sundhed og opfattelse af ver-
denen. Han holder foredrag om børn og unge og deltager i en 
række projekter, der sigter på at skabe bedre forhold for børn 
og unge i Danmark og internationalt.

Allan Hvolby  
Afdelingslæge og Ph.d., forskningskoordinator for børne- og 
ungdomspsykiatrien i den vestjyske del af Region Syddan-
mark. Børnepsykiatrisk afdeling, Esbjerg. Allan beskæftiger sig 
sideløbende med undervisning og foredrag særligt om søvn og 
psykiatriske problemstillinger. 

Bjørn Holstein  
Professor Emeritus , mag.scient.soc., Statens Institut for Fol-
kesundhed.  Bjørns forskning sætter fokus på sociale faktorers 
betydning for børn og unges helbred og sundhedsadfærd. Han 
deltager i arbejdet med Databasen Børns Sundhed, et sam-
arbejde med sundhedsplejersker i 14 kommuner om at regi-
strere data om børns sundhed i første leveår, ved indskoling 
og udskoling.

Imran Rashid  
Speciallæge i Almen Medicin og Innovationschef ved
Aleris-Hamlet Privathospitaler. Forfatter bag bogen ”SLUK - 
kunsten at overleve i en digital verden” om digitaliseringens 
påvirkning af mennesker. Han er hjernen bag flere populære 
sundheds-apps samt foredragsholder og underviser gennem 
mange år i emnet tværkulturel kommunikation i sundhedsvæ-
senet.

Miriam Wüst
Seniorforsker på SFI og Ph.d. i økonomi fra Århus Universitet 
i 2012. Miriams forskning beskæftiger sig med familie- og 
sundhedsøkonomi. Hendes studier har bl.a. vist, at der er 
vigtige positive langtidseffekter af sundhedsplejerskeord-
ningen Danmark, at indlæggelser og omsorg omkring føds-
len påvirker børns sundhed og skolepræstation.

Anna Bjerre
Psykolog, forfatter og foredragsholder. Stifter og daglig leder af 
Girltalk.dk.  Girltalk er en chatrådgivning for piger i alderen 12-24 år, hvor de 
kan henvende sig med problemer af divergerende karakter - både kæreste-
sorger, ensomhed, mobning og selvmordstanker. 
Girltalk er baseret på frivillighed.

Dan Grabowski
Seniorforsker, Diabetes Management Forskning. Forsker
indenfor områderne familiesociologi, Børne- og ungesociologi, Sygdoms- 
og sundhedsidentitet, samt Design-based research. 

Tine Sommersted
Ledende sundhedsplejerske i Køge Kommune. Desuden uddannet par- og 
familieterapeut. I Køge Kommune har man anvendt metoden ADBB, Alarm 
Distress Baby Scale i flere år for tidligere at kunne opspore de udsatte børn 
og familier. ADBB har vundet indpas i mange kommuner over hele landet, 
hvor sundhedsplejerskerne er blevet certificerede. Tine vil dele de erfaringer 
Sundhedsplejen har gjort sig i Køge Kommune.

Anne Ruby og Heidi Holm
Stiftere af www.kejserinderne.dk. Kejserinderne er et tværfagligt samar-
bejde mellem fysioterapeut, Heidi Holm og jordemoder, Anne Ruby. De har 
igennem de sidste små fire år, haft flere tusinde kejserinder igennem deres 
onlineforløb og hjulpet dem med at blive stærke og glade igen.

Tine Jerris
Sekretariatsleder på Home-Start Familiekontakt Danmark. 
Home-Start Familiekontakt yder støtte til småbørnsfamilier under pres. 
Organisationen er baseret på frivillighed og er en selvstændig del af det in-
ternationale netværk, Home-Start Worldwide grundlagt i England for mere 
end 35 år siden. Home-start tilbyder småbørnsfamilier regelmæssig støtte, 
praktisk hjælp og venskabelig kontakt mht. at forebygge kriser og opbrud 
gennem en tidlig indsats.

Anette Hauskov Graungaard
Praktiserende læge, lektor på Københavns Universitet   Det primære  forsk-
ningsområde er sundhed, sygdom og sociale forhold hos børn og relationer-
ne imellem disse. Anette er særlig interesseret i familier med sygdom eller 
handicap i familien, forældres reaktioner når de får et handicappet barn, 
eller børns reaktion og helbred når en af deres forældre er syge. Er lige nu 
i gang med et feasibility studie om systematisk opsporing af dårlig mental 
sundhed hos gravide og nybagte familier ved de forebyggende svangre og 
børneundersøgelser i almen praksis.

Dorte Bleses 
Professor i Børnesprog ved Syddansk Universitet. Dorte har været med til 
at opbygge Center for Sprogtilegnelse ved Syddansk Universitet og i 2005 
blev hun leder af Center for Børnesprog, der i dag er Danmarks største tvær-
videnskabelige og empirisk orienterede forskningsmiljø for børns sprogti-
legnelse. Hun har desuden udviklet de evidensbaserede værkstøjer, som 
anvendes i praksis som sprogvurdering af børn i treårsalderen, inden skole-
start og i børnehaveklassen.

Asger Toft Johannsen 
Konsulent i Fonden for Socialt Ansvar i Baba. Baba er en forældreforening 
for fædre. Fædre for Forandrings formål er at styrke fædres deltagelse i 
børns liv. Gennem indsatsen bliver frivillige fædre klædt på til at motivere 
andre fædre til deltagelse i børns liv. Baba tilbyder et forum for fædre, hvor 
fædre sammen reflekterer og finder deres helt egen måde at være fædre på.


