
Landskonference for Sundhedsplejersker 
d. 8. – 9. maj 2006 på Munkebjerg Hotel ved Vejle 

Temaet ved landskonferencen år 2006 er ”Relationer – Vi er hinandens nødvendighed….” 
 

ENDELIGT PROGRAM: 
   
Mandag d. 8. maj: 
Kl. 09.00 - 10.00 Ankomst og registrering. Kaffe og brød. 
Kl. 10.00 - 10.30       Velkomst  

- v/ Susanne Hede, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker                      
Åbning af konferencen  
- v/ konsulent Birthe Bak Andersen, KL., Center for ledelse og kompetence 
”Sundhedsplejens nye muligheder med opgaver – og strukturreformen”  

Kl. 10.30 - 12.30 ”Amning” 
- v/ koordinator i Ammekomiteen Tine Jerris og sundhedsplejerske i Grenå 
Kommune Birthe Bonde. 

Kl. 12.30 - 14.00  Frokost / udstilling 
Kl. 14.00 - 15.00       Mini-sessions: 

1. “Mødres oplevelser og vurderinger af egen svær overvægt og risikoen for at deres 
børn udvikler overvægt - et kvalitativt fænomenologisk studie”  
v/ sundhedsplejerske Anne Brødsgaard 
2. “Børns refleksion, diskussion og handlinger efter sundhedssamtalen i relation til: 
Børn fra social lavere grupper, skoletilfredshed, børn der bliver mobbet, børn med 
symptomer og helbredsproblemer, køn og alder”  
v/ universitetslektor DrPH Ina Borup 
3. ”Forældreuddannelse”  
v/ sundhedsplejerske Henriette Weberg, Greve Kommune 
4. ”Boel-testen som screenings metode”. København: Sundhedsplejerskerne 
 Inger Sølling og Anette Mielche har brugt 4 måneder på, at undersøge 
 Boel-testens validitet, som screeningsmetode til at finde afvigelser fra 
 normaludviklingen indenfor KONTAKT, HØRELSE, MOTORIK, SPROG OG 
SYN. Odense: En gruppe sundhedsplejersker har i Odense arbejdet med 
 kvalitetssikring af 8 måneders besøget. For og imod Boel-testen ved 
 Anna-Lise Tranberg og Ellen Møhl. 

Kl. 15.00 - 15.30        Pause / udstilling, kaffe/te, kage og frugt 
Kl. 15.30 - 17.00 ”Hvad kan Boel testen vise? Børn med relationsforstyrrelser” 

- v/ overlæge Anne Mette Skovgård 
Kl. 17.00 - 18.00       Fri - frisk luft og mulighed for kontakt til udstillerne 
Kl. 18.00 - 20.00 Festmiddag 
Kl. 20.00 - 21.30       Generalforsamling  

Kun adgang for medlemmer af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 
Kl. 21.30 - 23.00 Socialt samvær med underholdning ved Morten Christian Trio og et lille traktement 
 
Tirsdag d. 9. maj: 
Kl. 09.00 - 10.15 ”Amning – og tidlig kontakt. Et forskningsprojekt i sundhedsplejens 

praksisfelt” 
- v/ sundhedsplejerske Hanne Kronborg 

Kl. 10.15 - 10.30 Årets Sundhedsplejerske 
Kl. 10.30 - 11.00    Pause / udstilling, kaffe/te og frugt 
Kl. 11.00 - 12.30 ”Sandhedens øjeblik – ledelse, samarbejde og kompetenceudvikling mødes i 

sandhedens øjeblik” 
- v/ Steen Hildebrandt 

Kl. 12.30 - 14.00   Frokost / udstilling 
Kl. 14.00 - 15.00       ”De nye fællesskaber” 

- v/ sociolog Emilie van Hauen 
Kl. 15.00 - 15.30      Pause / udstilling, kaffe/te, kage og frugt 
Kl. 15.30 - 16.30      ”Ej blot til lyst” 

- v/ lektor, cand.mag. Lone Nørgaard 
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