
TEMA 

BØRN OG RESILIENS 
Resiliens er den særlige indre robusthed og personlige styrke, som 
gør at nogle mennesker klarer sig godt på trods af udfordrende 
livsbetingelser. Temaet vil blive behandlet bredt på konferencen, 
hvor fx resiliensprocesser og betydning af resiliens i tværfagligt 
samarbejde, forældresamarbejde og resiliente læringsmiljøer vil 
blive belyst. 

LANDSKONFERENCE FOR 
SUNDHEDSPLEJERSKER 2014 

Arrangeret af Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker 

Den 12. og 13. maj 2014 på Hindsgavl Slot 



Frokost og mulighed for at besøge udstillerne 

”Normalitetsbegrebet i sundhedstjenesten” v/ sociolog, adjunkt, ph.d. 
Oline Pedersen 
Årets Sundhedsplejerske. Tale v/ Dorte Steenberg, næstformand for DSR 
Pause med mulighed for at besøge udstillingerne, gåture i naturskønne omgivelser 
– walk and talk 

Generalforsamling. Medlemmer af FS10 er velkomne. Gyldigt medlemsbevis 
forevises ved registreringen 
Middag 

MANDAG - 12. MAJ 2014 
Ankomst og registrering. Kaffe / the og morgenbrød 
Velkomst og åbning af konferencen v/ formand for Fagligt Selskab, Susanne Hede 
”Hvad skaber robuste børn?” v/  Professor Per Schultz Jørgensen. 
Pause – med mulighed for at besøge udstillingerne 
”Det tværprofessionelle samarbejdes betydning for udviklingen af resiliens” v/ 
psykolog Anna Sejer Nielsen 

14.30 – 15.30 Workshop – vælg en af fire workshops 

TIRSDAG - 13. MAJ 2014 
”Social ulighed hos børn og sunde opvækstmiljøer” v/ professor Bjørn Holstein 

Pause – med mulighed for besøg hos udstillerne 
”Forældresamarbejde og opbygning af resiliente læringsmiljøer” v/ professor 
Peter Berliner 

Frokost – med mulighed for at besøge udstillerne 

Workshop – vælg en af fire workshops 
Pause med servering af kaffe/te og kage 

PROGRAM 

8-00 – 9.00 
9.15 

9.30 – 11.00 
11.00 – 11.30 
11.30 – 13.00 

13.00 – 14.00 

14.00 – 15.00 

15.00 – 15.30 

15.30 – 18.00 

18.00 -19.00 

19.30 

9.00 – 10.30 
10.30 – 11.00 
11.00 – 12.30 

12.30 – 13.15 

13.15 – 14.10 
14.10 – 14.30 



WORKSHOP - tilmelding nødvendig 

Supervision i Sundhedsplejen. Birthe Knoldsborg, Aarhus 

Børn og unges seksualitet set i et senmoderne perspektiv 
Tina Gaarden Geertsen, Hjørring 

Dokumentation i sundhedsplejen. Karen Marie Olesen, Aarhus 

4  Den nye sundhedsplejerskeuddannelse. Tina Johnson, PH Metropol, København 
 og Jette Schilling, VIA 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes. 

Deltagelse i workshop er åben for alle. Du kan deltage i to forskellige workshop. 
Kommer du kun tirsdag til workshop er der en deltagerpris. 
Pris er 100 kr. (for medlemmer af FS for Sundhedsplejersker) 
Pris er 125 kr. (for ikke-medlemmer af FS for Sundhedsplejersker) 

TILMELDING 

Foregår ved registrering mandag morgen (konferencedeltagere) 
eller 
Via mail til Kathrine Blom: Kathrine_Blom@hotmail.com 

Deltagergebyret betales kontant ved registrering eller på vores bankkonto. 
Reg. nr. 3269 og Konto nr. 4907052664 – skriv navn, DSR nummer og kodeord ”Workshop”. 
Tilmelding og betaling på forhånd senest den 9/4 2014. 
Ved tilmelding angives: Navn, DSR nr., Tlf. nr. og E mail samt prioriteret ønske for Workshops. 

Konferencen slutter efter workshops. 
Husk at aflevere evaluering inden hjemturen. 

3 

2 

1 



Professor Per Schultz Jørgensen blev uddannet folkeskolelærer i 1955 cand. psyk. i 1968 og dr. 
phil. i 1983. Han fungerede som adjunkt og senere lektor ved Københavns Universitet 1971-81. I 1981 blev 
han forskningsleder ved Socialforskningsinstituttet og fra 1991 tilknyttet Danmarks Pædagogiske Univer- 
sitet som professor i socialpsykologi. Per Schultz Jørgensen har bl.a. forsket i familieforhold, børns sociale 
identitet og udsatte børn og unge. 
Er tidligere formand for Børnerådet. 

Psykolog Anna Sejer Nielsen Adjunkt på UCL Er autoriseret psykolog af Dansk Psykolognævn. 
Har bl.a. arbejdet 6 år indenfor børne- familieområdet, samt været privatpraktiserende med arbejdsområde 
indenfor stress, traumer, kriser, depression, parforhold m.m. 
Har desuden 10 års erfaring, som sygeplejerske indenfor psykiatrien. 
Har efteruddannelse i EMDR, som er målrettet specielt mod traumebehandling. 

Sociolog Ph.d. adjunkt Oline Pedersen Ansat ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, 
Institut for Sociologi og Socialt arbejde Ved Aalborg Universitet. 

Professor Bjørn E. Holstein Mag. scient. soc., deltager i Forskningsprogrammet børn og unges 
sundhed og trivsel og er ansat hos Statens Institut for Folkesundhed Forskningen har fokus på sociale fak- 
torers betydning for børn og unges helbred og sundhedsadfærd. Er gennem mange år knyttet til Forsknings- 
gruppen for Børn og Unges Sundhed (FoBUS) ved Københavns Universitet, en gruppe som i november 
2009 flyttede til Statens Institut for Folkesundhed. Arbejder aktuelt med fem forskningsprogrammer, 1) 
overvægt og livsstil, 2) risikoadfærd, 3) sunde opvækstmiljøer, 4) etnisk og social baggrund, og 5) psykisk 
sundhed. 

Professor Peter Berliner Forsker i sociale lærings- og udviklingsprocesser med særligt henblik på 
helende læring i samfund, der pga. katastrofer eller anden nedbrydelse oplever en fragmentering af sociale 
strukturer og støttesystemer. Udgangspunktet tages i konkrete projekter - aktuelt i Grønland, Mexico og 
Danmark (flygtninge). En videreudvikling af community-psykologien til at kunne anvendes på dette område 
danner det teoretiske perspektiv for forskningen. I et internationalt samarbejde om forskning i resiliens 
varetager denne del af forskningen især de læringsteoretiske aspekter ved social resiliens og community 

OM OPLÆGSHOLDERNE 

resiliens. 


