
Landskonference for Sundhedsplejersker 
d. 7. – 8. maj 2012 på HC Andersen Raddisson Odense 

 
        75 års jubilæums konference 

PROGRAM: (ret til ændringer forbeholdes) 
   
Mandag d. 7. maj: 
 
Kl. 09.00 - 10.00 Ankomst og registrering. Kaffe og brød.  

 
Kl. 10.00 – 10.15    Velkomst og åbning af konferencen  

- v/ Susanne Hede, formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker   
Kl. 10-15 – 13.00 Katrin Bernstad, legitimerad psykolog och psykoterapeut.   

Titel: Relationsbehandling med små barn och deras föräldrar. 
Det tidiga samspelet som utvecklas mellan förälder och barn är av stor betydelse för 
barnets fortsatta känslomässiga och relationella utveckling. Fokus för dagen 
kommer att vara det tidiga samspelet, dess sårbarhet och och möjlighet till 
förändring. Levande beskrivningar från den kliniska vardagen kommer kontinuerligt 
att varvas med teori. 
Vad som skiljer normalt samspel från ett bristande samspel och vilka risktecken man 
kan vara uppmärksam på kommer att diskuteras. Vikoriagårdens behandlingsmodell 
kommer att utgöra utgångspunkt för att beskriva olika interventioner för att stärka 
samspelet och öka förälderns lyhördhet och empati gentemot barnet. Även 
behandling för att stärka prenatal anknytning under graviditet kommer att 
presenteras.  

Kl. 13.00 - 14.00  Frokost / udstilling/ poster safari  
Kl. 14.00 - 16.00       fortsat 
Kl. 14.30 - 15.00        Pause / udstilling, kaffe/te, kage og frugt/ poster safari 
Kl. 16.00 - 16.30 Pause og forfriskninger 
Kl. 13.00 - 18.00       Foredragsholder Karen Lillelund: Humor som værktøj til arbejdsglæde 
Kl. 18.00 – 19..00 Pause 

Kl. 19.00 – 23.00      Festmiddag  
Udnævnelse af Årets Sundhedsplejerske 
Taler v/ Formand for DSR Grete Kristensen og Kredsformand John Kristiansen 
Underholdning 

Kl. 23.00 ca. Godnat og tak  
 
Tirsdag d. 8. maj: 
Kl. 8.00 – 9. 10 Morgenmad 
Kl. 9.00-10.00  Generalforsamling 
Kl. 10.00 – 10.05    Godmorgen 
Kl.10.05 – 13.00 Susan Hart.  

Fra neuroaffektiv udviklingspsykologi til neuroaffektiv psykoterapi. 
Dagen vil indeholde en teoretisk introduktion til neuroaffektiv udviklingspsykologi 
og vil tage udgangspunkt i, hvordan barnets psykiske struktur opbygges i et tæt 
samspil mellem nervesystemets medfødte forudsætninger og barnets nære 
omsorgsmiljø. Vi vil her få  
indsigt i, hvordan barnet udvikler sig i relation til sine omsorgspersoner samt få en 
forståelse af, hvad der sker i de tilfælde, hvor den følelsesmæssige omsorg som 
barnet tilbydes er utilstrækkelig, som betyder, at barnet forstyrres i sin udvikling. 
Derefter vil der gennem video og konkrete øvelser vises, hvad der menes med 
neuroaffektiv psykoterapi, både i arbejdet med spædbørn-, børne- og familieterapi. 

Kl. 13.00 - 14.00   Frokost / udstilling/ poster safari 
Kl. 14.00 - 15.30       Susan Hart fortsat 
Kl. 15.00 - 15.30     Pause / udstilling, kaffe/te, kage og frugt 
15.30 Farvel og tak for i dag v /Formand/ Susanne Hede 
 


	Morgenmad
	Farvel og tak for i dag v /Formand/ Susanne Hede


