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”For i Sandhed at kunne 
hjælpe en Anden, maa jeg 
kunne forstaa mere end 
han – men dog vel først  
og fremmest forstaae det, 
han forstaar. Naar jeg  
ikke gjør det, saa hjælper 
min Mere-forstaaen ham 
slet ikke.”
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PROGRAM 
MANDAG  
17. AUG.  
2020

Velkomst. Susanne Lücke, Formand for  
Fagligt Selskab for Sundhedsplejersker

Kuno Sørensen, psykolog, Red Barnet
Børn, internettet og sociale medier: Forbud, formaninger  
eller dialog? Nogle synspunkter på, hvilken rolle forældre  
og andre voksne kan indtage, når børn går online.

PAUSE – besøge udstillere

Anne Amalie Elgaard Thorup, professor i børnepsykiatri, Region Hovedstaden
Hvad ved vi om børn, hvis forældre har en psykisk sygdom, og hvad kan vi gøre  
i forhold til både risikofaktorer og resiliens. Resultater fra et dansk studie.

FROKOST – besøge udstillere

Ulla Dyrløv, cand.psyk.aut.
Familieliv anno 2020. Refleksion over egen praksis.

PAUSE – besøge udstillere

Faglig session 

•   Mia Juul Christensen, projektkoordinator, BørnUngeLiv:  
Nye funktioner i børnUngeLiv med fokus på rapporter.

•   Ingelis Arnsbjerg, ergoterapeut, Sans og Samling: Individuelle sensoriske 
profiler, Stephen Porges Polyvagales teori og betydningen af Co-regulering.

•   Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, ernæringsspecialist:  
Mad til børn i familier som spiser vegetarisk.

PAUSE – besøge udstillere

Generalforsamling

Festmiddag
Prisoverrækkelse: Årets Sundhedsplejerske 2020

09.00 - 09.10

09.10 - 10.05 

10.05 - 10.40

10.40 - 12.05

12.05 - 13.10

13.10 - 14.35

14.35 - 15.10

15.10 - 15.55

15.55 - 16.30

16.30 - 18.00

18.45
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PROGRAM 
TIRSDAG  
18. AUG.  
2020

Godmorgen og præsentation af nyvalgt bestyrelse 

Lisbeth Pipping, svensk forfatter og tegnsprogstolk 
Kärlek och stålull. At vokse op med en  
udviklingsforstyrret mor og en alkoholiseret far.

PAUSE 

Faglig session
 
•   Heidi Sørensen, sociolog, Egmont Fonden:  

Når store børn bliver små – en god skolestart for alle børn.
•   Marcella Broccia, læge, ph.d., Aaalborg Universitetshospital:  

Medfødte alkoholskader og neonatale abstinenser.
•   Ingelis Arnsbjerg ergoterapeut, Sans og Samling:  

Børn med forstyrrelser i sensorisk bearbejdning og deres behov.

FROKOST 

Bolette Søborg, overlæge, og Nanna Svejborg,  
fuldmægtig, Sundhedsstyrelsen 
Sundhedsplejersken som vaccinationsambassadør og et pilotprojekt  
i Høje Tåstrup Kommune om vaccination af børn på skoler.

Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC, Sundhedsstyrelsen
Nyt fra Sundhedsstyrelsen.

PAUSEGYMNA STIK – med Dorte Fischer
 

Tommy Krabbe, forfatter og cand.mag. i interpersonel kommunikation 
Har du mæglerhjerne? 

Afslutning og kom godt hjem

09.00 - 09.15

09.15 - 10.40

10.40 - 11.15

11.15 - 12.10

12.10 - 13.15

13.15 - 13.40

13.40 - 14.05

14.05 - 14.20

14.20 - 15.50

15.50 – 16.00
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FOREDRAGSHOLDERE FAGLIG SESSION

Kuno Sørensen, autoriseret psykolog. Kuno har en specialist-
godkendelse i psykoterapi med børn og unge og har siden 2001 
været ansat i Red Barnet, hvor han i dag er seniorrådgiver. Kuno 
har gennem mange år arbejdet som psykolog for udsatte børn og 
familier i kommuner, regioner og børnepsykiatri. I sit arbejde  
har Kuno et fagligt fokus på vold og seksuelle overgreb på børn, 
herunder især it-relaterede seksuelle overgreb samt børn og 
unges sociale liv online.

Anne Amalie Elgaard Thorup, professor, ph.d. i børnepsykiatri, 
Region Hovedstaden. Hvordan vi kan forstå psykisk sygdoms  
opståen, og hvordan risiko- og beskyttelsesfaktorer i opvæksten 
kan påvirke børn og unges mentale sundhed. Yderligere får vi 
konkret inspiration til, hvad vi som professionelle kan sætte 
fokus på i indsatsen for børn og unge (og deres familier) med 
psykiske lidelser for at fremme resiliens og mental sundhed.

Ulla Dyrløv, cand.psyk.aut. og medindehaver af en familie- 
psykologisk praksis. Ulla er kendt fra tv-programmerne ’Ingen 
styr på ungerne’ og ’Når skærmene styrer familien’. Derudover 
er hun forfatter til bøgerne ’Pilot for dit barn’, ’Det professionelle 
kram’ og ’Få styr på dit barns digitale verden’. 

Lisbeth Pipping, svensk tegnsprogstolk og forfatter. Lisbeth har  
holdt mange foredrag, hovedsageligt med temaet børn af udvik-
lingshæmmede forældre. Hun har deltaget i debatartikler samt 
skrevet mange fiktions- og faktabaserede bøger til både voksne og 
børn om børns sårbarhed fra forskellige perspektiver. Lisbeth er 
ekspert på studerendes sundhed i mobningsproblematikker.

Bolette Søborg, overlæge, Sundhedsstyrelsen, Evidens, Uddan-
nelse og Beredskab. Bolette arbejder primært med vaccinations-
indsatser i Danmark og har ansvaret for området smitsomme 
sygdomme og børnevaccinationsprogrammet. Bolette er  
yderligere Sundhedsstyrelsens talsperson for indsatsen vedr.  
HPV-vaccination ’Stop HPV – bliv vaccineret’.
 
Nanna Svejborg, fuldmægtig i Sundhedsstyrelsen, Evidens,  
Uddannelse og Beredskab. Nanna er uddannet i Folkesundheds-
videnskab fra Københavns Universitet i 2019 og arbejder i teamet 
med smitsomme sygdomme. Hun er projektleder for projekterne 
om ‘Sundhedsplejersker som Vaccinationsambassadører’ og  
‘Vaccination på skoler’.

Annette Poulsen, sundhedsplejerske MSP, IBCLC, Sundheds- 
styrelsen. Har blandt andet arbejdsområde inden for forebyggende 
sundhedsydelser til børn og unge og generel rådgivning vedr. 
børns sundhed og trivsel, relateret til sundhedsplejens  
og almen praksis’ opgaver.

Tommy Krabbe, forfatter og foredragsholder, cand.mag. i Interper-
sonel Organisationskommunikation. Har blandt andet arbejdet 
som underviser og med projektledelse tværfagligt blandt andet 
med sygeplejersker i 10 år med særligt fokus på at skabe bedre 
vilkår i udsatte boligområder.  Har de sidste 10 år holdt  
velbesøgte foredrag, workshops og kurser.

Mia Juul Christensen, sundhedsplejerske og projektkoordinator,  
BørnUngeLiv. Mia har 10 års erfaring fra arbejdet med børn og unge  
i praksis i kommuner. Siden 2015 har hun arbejdet som projekt- 
koordinator i BørnUngeLiv, hvor opgaverne består i at besøge  
kommuner, holde oplæg, deltage i møder og undervise i anvendelse  
af data om børn og unges sundhed og trivsel gennem spørgeskemaer  
på BørnUngeLiv og BørnUngeLivPLUS. 

Ingelis Arnsbjerg, privatpraktiserende ergoterapeut for børn og unge 
med autorisation i DK og USA. Indehaver af virksomheden Sans og 
Samling. Specialiseret i børn og unge med sensoriske bearbejdnings-
forstyrrelser gennem ansættelser på børnehospitaler, specialskoler 
børnehaver i Danmark og i USA, hvor hun har gennemført universitets-
studier.

Marcella Broccia, læge, ph.d.-stipendiat, Gynækologisk-obstetrisk 
afdeling, Aalborg Universitetshospital Hun har sammen med Inger 
Thorman skrevet bogen ’Medfødte Alkoholskader’. 

Kirsten Mikkelsen Ravnbøl, specialist i ernæring og mad til børn med 
20 års erfaring som oplægsholder, opskriftudvikler, underviser, for- 
fatter og konsulent i den offentlige og private sektor. Er initiativtager 
og medforfatter til Sundhedsstyrelsens og Fødevarestyrelsens bog: 
’Mad til spædbørn & småbørn’ (2001-2015) nu afløst af ’Mad til små’. 
Medforfatter på Aarstidernes kogebog ’Babymad’, samt medforfatter 
og aktør på en gratis app www.initiumapp.dk til forældre om barnets 
udvikling de første 1000 dage. 

Heidi Sørensen, sociolog, analysechef i Egmont Fonden. Ansvarlig for 
fondens analysearbejde og arbejder med viden, evalueringer og data. 
Har været ansvarlig for fondens analyser af den skolestart, som blev 
gennemført i 2019 i forbindelse med Egmontfondens årstema  
’Den gode skolestart’.


