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MANDAG 6. MAJ 2019

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

09.15 - 10.45       Sammenhængen mellem musik og intelligens, sundhed og trivsel
 Peter Vuust, Hjerneforsker, professor på Det Jyske Musikkonservatorium og
 Aarhus Universitet

10.45 - 11.15   PAUSE - besøge udstillerne

11.15 - 12.45 Negativ adfærd på arbejdspladsen og hvordan det påvirker helbredet  
 Åse Marie Hansen, professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, afdeling for   
 Social Medicin

12.45 - 13.45     FROKOST - besøge udstillerne

   FAGLIG SESSION

14.00 - 15.15 • Fokus på far
  Hvad sker der med mænd når de bliver fædre? Hvordan oplever fædrene sund-  
  hedsvæsnet? Hvad skal der til for at få fædrene mere med? 
  Tobias Siiger Prentow, forsknings- og projekt medarbejder i Forum for Mænds   
  Sundhed og projekt Far for Livet
  Mie Møller Nielsen, sekretariatsleder Forum for Mænds Sundhed og projektleder i   
  projekt Far for Livet
14.00 - 15.00 • Forældrestyrkende samtaler  - gør det en forskel?
  En intervention med støttende samtale til forældre, der oplevede reaktioner i
  forbindelse med forældreskabet 
  Helle Andersen og Elsebeth Ulnits, sundhedsplejersker, Aalborg Kommune
14.00 - 15.15    • Inklusion af børn med sensoriske bearbejdningsforstyrrelser 
  Ingelis Arnsbjerg, Privatpraktiserende ergoterapeut

15.15 - 15.45       PAUSE - besøge udstillerne

15.45 - 17.15 Generalforsamling med valg af bestyrelse

19.30                Festmiddag
 Prisoverrækkelse Årets Sundhedsplejerske 2019



TIRSDAG 7. MAJ 2019

09.00 - 09.15 Godmorgen og præsentation af ny bestyrelse
 Susanne Lücke, Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

09.15 - 10.30  Den tredje hjerne – tarmfloraens påvirkning af hjernen, trivsel og mental sundhed
 Oluf Borbye Pedersen, Dr. Med.Professor og forskningsleder på Novo Nordisk
 Foundation Center

10.30 - 11.00  PAUSE - besøge udstillerne

  FAGLIG SESSION

11.00 – 12.30 • Tendenser i børne-ungelivet
  Hvordan kan vi møde de unge i sundhedsfaglig praksis?
  Maria Bruselius Jensen, Ph.d. og Cand.techn.soc.  Aalborg Universitet København
  Center for Ungdomsforskning

11.00 – 12.30 • Børnebuddies i Storkøbenhavn om  børn til alvorligt syge pårørende
  Gitte Kaarina Jørgensen, Cand. Comm. Lektor, Ph.d., sundhedsplejerske
  Institut for Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser

11.00 – 12.30 • Spiseforstyrrelser
  Målet er at hjælpe unge så tidligt som muligt, så vi kan undgå, at så mange børn   
  og unge udvikler en spiseforstyrrelse
  Pernille Krogh Jensen, sygeplejerske
  Louise Funch Nielsen, bachelor i ernæring og sundhed Headspace

12.30 - 13.30  FROKOST - besøge udstillerne 

13.30 - 15.00  Den sårbare hjerne
 Omsorgssvigt i et neuropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv
 Käte From, Cand. Psyk. supervisor i klinisk børneneuropsykologi, Specialist og
 supervisor i klinisk børneneuropsykologi

15.00 - 15.30 Afslutning
 Susanne Lücke, Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 Med ret til ændringer forbeholdes.



FOREDRAGSHOLDERE           FAGLIG SESSION

Åse Marie Hansen
Professor ved Institut for Folkesundhedsvidenskab, afdeling 
for Social Medicin Københavns Universitet; tilknyttet det Na-
tionale Forskningscenter for arbejdsmiljø. Åse har i juni 2018 
forsvaret en doktorafhandling ved Det Sundhedsvidenskabe-
lige Fakultet på Københavns Universitet – Forskning i konse-
kvenser af mobning på arbejdspladsen har gennem de sidste 
3 årtier vist, at systematisk udsættelse for negativ adfærd på 
arbejdspladsen, så som mobning kan have alvorlige helbreds-
mæssige konsekvenser.

Tobias Siiger Prentow
Forsknings- og projektmedarbejder i Forum for Mænds Sund-
hed og projekt Far for Livet. Cand.san i Sundhedsfremme og 
Sundhedsstrategier fra RUC. Tidligere næstformand og nu fri-
villig i SIND Ungdom.

Helle Andersen 
Sundhedsplejerske. Har tidligere arbejdet med familiebe-
handling og har desuden en uddannelse som psykoterapeut. 

Peter Vuust
Hjerneforsker, jazzbassist, komponist og orkesterleder. Ud 
over at have medvirket på flere end 90 pladeindspilninger, 
heraf seks som orkesterleder, er han professor på både Det 
Jyske Musikkonservatorium og Aarhus Universitet, internatio-
nalt anerkendt hjerneforsker samt leder af grundforsknings-
centeret Center for Music in the Brain på Aarhus Universitet. Mie Møller Nielsen

Sekretariatsleder Forum for Mænds Sundhed og projektleder 
i projekt Far for Livet. Pb´er i Sundhedskommunikation og HD 
i Ledelse & Organisation. Tidligere formand i Sund By Netvær-
kets Tobaks temagruppe og  tidligere arbejdet som sundheds-
konsulent i Gladsaxe Kommunes Forebyggelsescenter.

Ingelis Arnsbjerg
Privatpraktiserende ergoterapeut (Sans og Samling) med 
speciale i børn og unge med sensoriske bearbejdnings for-
styrrelser. Børnene er henvist fra PPR, praktiserende læger og 
Familieafdelinger.
Har 30 års erfaring fra Danmark og USA.Vejleder og rådgiver 
om børnenes behov og afholder kurser i blandt andet Sensory 
Processing Measure (SPM).

Elsebeth Ulnits
Sundhedsplejerske. Har tidligere været ansat på privat op-
holdssted for familier, til vurdering af forældre evne samt væ-
ret observatør ved samvær mellem anbragte børn og forældre. 
Begge har i en 2-årig periode arbejdet med et forskningspro-
jekt ”Mental sundhed”.

Oluf Borbye Pedersen
Dr. Med., professor og forskningsleder på Novo Nordisk 
Foundation Center for Basic Metabolic Research. Han er en 
verdenskendt forsker med speciale indenfor diabetes og i de 
senere år har han ledet et forskerhold som har lavet pioner-
arbejde inden for DNA forskning i menneskets egen arve-
masse og i de samboende tarmbakteriers DNA.

Käte From
Cand Psyk ekstern lektor på Københavns Universitet, Neurops-
ykolog specialist i klinisk børnepsykologi.
Forfatter til en lang række bøger, blandt andet fagbøger om 
eksekutive funktioner, bøger til forældre om børns udfordrin-
ger: Angst, perfektionisme, og i 2018 udkom bogen: Den sår-
bare hjerne om omsorgssvigt og understimulering i et neu-
ropsykologisk og neuropædagogisk perspektiv set ud fra den 
nyeste forskning på område

Louise Funch Nielsen
Er bachelor i ernæring og sundhed, samt kandidat i læring og 
forandringssprocesser.

Pernille Krogh Jensen
Sygeplejerske,  har arbejdet 20 år i børne- og ungdoms-
psykiatrien.
Begge indledere arbejder som rådgivere i Headspace Køben-
havn. Herunder arbejdes med unge, forebyggelse, frivillighed, 
tværfagligt samarbejde, samt læring og udvikling med mere. 

Maria  Bruselius-Jensen
Ph.d. og Cand.techn.soc. og er med til at udvikle centrets forsk-
ning i unges samfundsdeltagelse. I tidligere forskning har hun 
været særlig fokuseret på, hvordan børn og unge på forskellig 
vis søger at påvirke deres egen hverdag, og det samfund de le-
ver i. 

Gitte Kaarina Jørgensen
Sundhedsplejerske, Cand. comm, Ph.d og lektor på Institut for 
Sygeplejerske- og Ernæringsuddannelser, underviser indenfor: 
børn og unge, sundhed og trivsel, forebyggelse og sundheds-
fremme. Gitte er i øjeblikket i gang med et forskningsprojekt 
BørneBuddies,


