
Jeg glæder mig til at se dig og håber, at du får en interessant og givende eftermiddag!
Karin Christensen, Klinisk Diætist og Produktspecialist hos Nestlé Infant Nutrition

Nestlé Infant Nutrition 
Inviterer til Seminar

Martin Frederik Laursen, PostDoc, Forskningsgruppen for Tarmbakterier og Sundhed
DTU Fødevareinstituttet. Civilingeniør (Cand Polyt) i Bioteknologi, Ph.D. i Tarmmikrobiologi

Foredraget vil omhandle faktorer der påvirker tarmmikrobiotaens etablering og udvikling i 
spædbarndommen. Martin vil særligt fokusere på amning/modermælkserstatning, pro/prebiotika, 
tilskud og overgangskostens betydning, samt hvordan disse, gennem indflydelse på tarmmikrobiotaen, 
potentielt kan påvirke spædbarnets sundhed.

Jesper Birck, cand. psych.
Jesper arbejder til dagligt med supervision, udredning, terapi og undervisning. 
Hans arbejdsområde er rettet mod børn og unge indenfor rammen af udviklingstraumer. 

Med foredraget får du en viden om dels de konkrete aspekter ved følelsesmæssig udvikling og samtidig 
redskaber til at forstå samspillet mellem forældre og deres barn. Hør Jesper fortælle om udviklingen af 
”The emotional development scale”, som er en psykologisk test i forhold til følelsesmæssig udvikling og 
som er blevet til i samarbejde med bl.a. Susan Hart. Ydermere beskrives eksempler fra Jespers praksis.

Nestlé Infant Nutrition Arne Jacobsens Allé 7, 2300 København S www.nestlenan.dk

Dato og sted:
11. Juni: KLP Ørestaden, 
Arne Jacobsens Allé 13,
2300 København S
(Overfor indgangen til Fields)

Transport og parkering:
Der er mulighed for at parkere i kælderen 
under Fields mod betaling.

Metrostation: Ørestaden

Tilmelding: 
Efter ”først-til-mølle” princippet senest 14 dage 
før mødet afholdes til: 
Karin.christensen@dk.nestle.com

Husk at oplyse navn, e-mail og arbejdsplads samt 
om du deltager ved frokosten og eventuelle 
allergier eller ønske til specialkost.

Arrangementet er gratis

Program
11.00 - 11.30 Registrering og let frokost
11.30 - 13.15 Tarmmikrobiotaen og betydningen af amning og overgangskost

V/ PostDoc Martin Frederik Laursen
13.15 - 13.45 Nyt fra Nestlé Infant Nutrition

V/ Klinisk Diætist og Produktspecialist Karin Christensen
13.45 – 14.00 Kaffe og kage
14.00 - 15.45 Børns følelsesmæssige udvikling og den emotionelle afstemning i hverdagen

V/ Cand. psych. Jesper Birck
15.45 - 16.00 Afslutning og evaluering

http://www.nestlenan.dk/

