
Livet mellem Psyke og Soma
- Sundhedsplejersker bygger bro

Landskonference 1. og 2. maj 2017
Hotel Nyborg Strand

LANDSKONFERENCE
FOR SUNDHEDSPLEJERSKER



MANDAG 1. MAJ 2017

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

09.15 - 10.30       Når barnet ikke indfrier forældrenes drømme – hvad gør det ved forældreskabet?
 Eva Krog Pedersen, Psykolog på Børne-og Ungeklinikken, Aabenraa Sygehus  

10.30 - 11.00   PAUSE - besøge udstillerne (skrive sig op til workshop)

11.00 - 12.30 Stress i graviditeten - hvordan påvirker det barnet?
 Anna-Katherine Hoejland, Jordemoder, Cand. Psych. Aut. og Specialist i klinisk
 børnepsykologi & Christina Stenstrup, Cand. Psych. Aut., Ph.d.

12.30 - 13.30     FROKOST - besøge udstillerne

13.30 - 14.30   WORKSHOP

 • Nudging projekt - hygiejne på skole
  Line Rosengaard Cand. Pæd. Psyk., Socialrådgiver
 • Børn med MRSA- en infektionshygiejnisk udfordring for sundhedsplejersken   
  Bodil Forman, Hygiejnesygeplejerske på Skejby Sygehus
    • Skolesundhedsplejens anvendelse af digitale lærermidler i undervisningen.   
  Hvorfor virker det? Hvordan virker det?  
  Erfaringer og cases fra Favrskov Kommune 
  Caroline Graff, Sundhedsplejerske

14.30 - 15.00       PAUSE - besøge udstillerne

15.00 - 16.00 Arbejdsglæde - hvor er du? 
 Rikke Ager, tidl. Obstetrisk Sygeplejerske, Forfatter, Underviser og Foredragsholder
 

16.15 - 17.30 Generalforsamling med valg af bestyrelse

19.00                Festmiddag



TIRSDAG 2. MAJ 2017

09.15 - 10.00  Det danske børnevaccinationsprogram – status og aktuelle udfordringer
 Palle Valentiner-Branth, Afdelingslæge, Ph.d. og Sektionsleder VPD & MRSA ved SSI

10.00 - 10.30  PAUSE - besøge udstillerne (skrive sig op til workshop)

10.30 – 11.30  WORKSHOP

 • Jeg er hverken enten eller,  jeg er både og
  Mathilde Meedom Hermansen, Klinisk Sygeplejerske Indvandrermedicinsk klinik

  • Arbejde med grønlandske familier  i sundhedsplejen
  Akisooq Vestergaard-Jessen, Projektmedarbejder Foreningen Grønlandske Børn 

 • Nybagte mødres smartphoneforbrug – Omfang og betydning for relationen   
  mellem mor og barn
  Elin Masrouri Binder, Stud.Psych. og Anna Hoppe Mortensen, Stud.Psych. KU 

11.30 - 12.30  FROKOST - besøge udstillerne

12.30 - 14.15 Familieliv, børn stresser sig syge
 Trond Diseth, Barne- og Ungdomspsykiater, Cand.med., Dr.med., Professor  

14.15 - 14.45  PAUSE

14.45 - 16.00      Mentalisering i sundhedsplejen
 Maja Nørgård Jakobsen, Autoriseret Psykolog, Forfatter og Forsker

16.00 - 16.15 Afslutning og præsentation af den nye bestyrelse
 Susanne Lücke, Formand for Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

 

 Med ret til ændringer forbeholdes.



FOREDRAGSHOLDERE                WORKSHOP

Trond Diseth 
Barne- og Ungdomspsykiater, Cand.Med., Dr.Med., Professor. 
Specialist i Barne- og Ungdomspsykiatri i Norge. Han har si-
den 1990 arbejdet med tværfaglig og omfattende udredning, 
behandling og opfølgning af alvorlig og/eller kronisk soma-
tisk syge børn/unge og deres familier.

Anna-Katherine Hoejland  
Autoriseret klinisk psykolog/specialist i klinisk børnepsykologi 
& jordemoder.

Christina Stenstrup   
Autoriseret Klinisk Psykolog. Ph.d. indenfor graviditet og til-
knytning. Christina Stenstrup har bl.a. mangeårige erfaringer 
fra Familieambulatoriet sammen med Anna-Katherine
Hoejland.

Eva Krog Pedersen
har altid arbejdet med børn og familier med alle mulige van-
skeligheder, fra sociale, somatiske, psykiske, relationsmæs-
sige. Hun er tilknyttet Børne- og Ungeklinikken, og har et 
bredt  kendskab til, hvordan indlæggelser, sygdom, bristede 
håb/drømme har indvirkning på det enkelte barn. 

Elin Masrouri Binder og Anna Hoppe Mortensen
Begge Stud.Psych. ved Københavns Universitet. Sammen 
er de ved at lægge sidste hånd på deres afgangsspeciale, 
som er et empirisk forskningsspeciale ved KUs Babylab. Som 
nogle af de første i Danmark undersøger de påvirkningen af 
relationen mellem den nybagte mor og hendes spædbarn 
set i lyset af moderes brug af smartphone. På workshoppen 
vil I blive præsenteret for deres foreløbige resultater, som er 
de nyeste på området.

Caroline Graff
Sundhedsplejerske i Favrskov Kommune. Indehaver af 
www.digitalsundhed.com. Arbejder med anvendelse og im-
plementering af brug af digitale lærermidler i sundhedsple-
jens undervisning på skolen.

Mathilde Meedom Hermansen
Sygeplejerske, Cand. Cur. i Klinisk Sygepleje. Arbejder med 
sårbare og socialt udsatte patienter med anden etnisk bag-
grund end dansk på Indvandrermedicinsk Klinik. 

Akisooq Vestergaard-Jessen
Projektmedarbejder i Foreningen Grønlandske Børn i Aarhus.
Læreruddannet. Tosproget dansk/grønlandsk.
Arbejder med sårbare børn og deres familier og har et indgå-
ende kendskab til området.

Rikke Ager
er tidligere obstetrisk sygeplejerske, forfatter, underviser og 
foredragsholder. Indehaver af www.sundhedscoaching.com. 
Rikke Agers indlæg har fokus på, hvad arbejdsglæde egentlig 
er, samt giver os værktøjer til, hvordan vi kan finjustere vores 
tilgang, tankegang og opleve større arbejdsglæde.

Maja Nørgård Jakobsen 
Autoriseret psykolog med egen praksis og har specialiseret 
sig i den mentaliseringsbaserede tilgang. Hun arbejder bredt 
på det sociale område med bl.a. udsatte børn og unge, fami-
liebehandling, og vurdering af forældrekompetence. Maja har 
stor erfaring med at indføre den mentaliseringsbaserede til-
gang i personalegrupper. Maja er (med)forfatter til bøgerne “ 
Mentaliseringskompetence i professionel praksis med børn, 
unge og familier” samt ”Mentalisering i dagtilbud og skole”.

Palle Valentiner-Branth 
læge og Ph.d. og leder af den gruppe, der arbejder med de 
danske vaccinationsprogrammer på Afdeling for Infektions-
epidemiologi, Statens Serum Institut. Rådgiver blandt meget 
andet sundhedspersonale om de nationale vaccinationspro-
grammer. 

Bodil Forman 
Hygiejnesygeplejerske ved MRSA-enheden, Region Midtjyl-
land. Klinisk Mikrobiologisk Afd., Aarhus Universitetshospital.

Line Rosengaard 
Cand. Pæd. Psyk., Socialrådgiver. Partner og medstifter af 
Conceptmaking™. Line bidrager samtidig i opgaver hos kun-
derne med sin ekspertise inden for organisationsudvikling. 
Hun arbejder primært med at identificere og stimulere de 
latente ressourcer, der eksisterer hos den enkelte, i gruppen 
og i organisationen som helhed.


