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Tilmeld på www.sundhedsplejersken.nu



PROGRAM 
MANDAG 2. MAJ 2022

Velkomst ved Susanne Lücke, formand For Fagligt Selskab 

Anne-Marie Nybo Andersen, professor, PI for the Danish National Birth Cohort
Fattigdom og andre belastende begivenheder i barndommen: 
Studier af helbredseffekter i Danmark

PAU S E  – besøge udstillere

Negin Jafaar, gynækolog 
Ungdommens seksualitet i et tværkulturelt perspektiv

F RO KO S T  – besøge udstillere

Berit Heitmann, professor, forskningschef, Enheden for Epidemiologisk Kostforskning,
Vejning af skolebørnene - skal vi fortsat det?

PAU S E  – besøge udstillere

Faglige sessioner 

•    Joanna Huset  
 Jette Wilhelmsen, leder af Joanna Huset

•     Randersprojektet
 Marie Østergaard Møller, CAND.SCIENT.POL., PH.D. i statskundskab
 Faglighed og styring – kvalificering og organisering af fagprofessionel dømmekraft

•   Egmont Fonden
 Mads Espersen Lyager, programchef, Egmont Fondens Støtte- og Bevillingsadministration
 Når store børn bliver små

•   UngMod  
  Sofie Houlberg, psykolog og ungerådgiver, Shabnam Azizi, jordemoder og  

sexolog, Christina Hansen, socialrådgiver og koordinator
 UngMod 24-7 – Et unikt tilbud i Danmark

09.00 - 09.10

09.10 - 10.40 

10.40 - 11.10

11.10 - 12.40

12.40 - 13.40

13.40 - 14.40

14.40 - 15.10

 15.10 - 16.10

Signe Bohm



PROGRAM 
TIRSDAG 3. MAJ 2022

PAU S E  – besøge udstillere

Generalforsamling

Festmiddag og prisoverrækkelse for Årets Sundhedsplejerske 2022

Godmorgen og præsentation af nyvalgt bestyrelse

Nyt fra Sundhedsstyrelsen  
Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, Sundhedsstyrelsen

PAU S E  – besøge udstillere

Jes Dige, psykolog  
’Skyggebørn’. Søskende til fysisk eller psykisk handicappede børn 

PAU S E  – besøge udstillere

F RO KO S T  – besøge udstillere

Henrik Dybvad Larsen, psykolog 

Fostret og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder ved undfangelsen

PAU S E  – besøge udstillere

Peter Lund Madsen, hjerneforsker 

Børns hjerner

Afslutning og kom godt hjem. Vi ses i 2023!

16.10 - 16.30

16.30 - 18.00

19.00

09.00 - 09.15

09.15 - 09.45

09.45 - 10.15

10.15 - 11.45

11.45 - 12.00

12.00 - 13.00

13.00 - 14.00

14.00 - 14.30

14.30 - 15.30

15.45 
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Foredragsholdere 2. maj udvikling af fagprofessionel dømmekraft, som ledelsesværktøj og som 
redskab til at arbejde systematisk henimod en mere sammenhængende 
kobling mellem styring, rammevilkår og ledelse af fagprofessionel praksis.  
 
Mads Espersen Lyager
Når store børn bliver små – en god skolestart for alle børn
Med afsæt i bl.a. Databasen Børns Sundhed, der bygger på sundheds- 
plejerskernes journaldata, har Egmont Fonden undersøgt, hvor stor en 
del af skolestartsbørnene, der ikke trives i forbindelse med skolestarten, og 
hvilken betydning udfordringer i forbindelse med skolestarten kan have 
for børnenes videre uddannelsesforløb. Programchef, Mads Espersen 
Lyager præsenterer analysens vigtigste konklusioner og Egmont Fondens 
arbejde på skolestartsområdet.

Psykolog og Ungerådgiver, Sofie Houlberg, Jordemoder og  
Sexolog, Shabnam Azizi, Socialrådgiver og Koordinator,  
Christina Hansen UngMod 24-7: Et unikt tilbud i Danmark
Få indblik i en model for en helhedsorienteret forebyggende ungeindsats, 
hvor der er lettilgængelig, gratis og professionel hjælp til alle unge mellem 
12-25 år i kommunen.  UngMod 24-7 er et tværfagligt tilbud i Herning  
Kommune, hvor vi engagerer os i at styrke både den mentale og seksuelle 
sundhed hos de unge. I oplægget får du indblik i, hvordan vi arbejder 
med at nedbringe antallet af uønskede graviditeter, aborter og sexsyg-
domme blandt de unge. Desuden har vi til formål at forebygge og hånd-
tere psykologiske problemstillinger hos de unge, så de i videst mulig  
udstrækning kan fastholdes i et normalt hverdags- og uddannelsesliv.

Foredragsholdere 3. maj

Jes Dige, ’Skyggebørn’ 

Søskende til fysisk eller psykisk handicappede børn

Henrik Dybvad 
Fostret og fødslens psykologi. Barndom og forældreskab begynder 
ved undfangelsen!
Ny viden tyder på, at meget af det, der karakteriserer os som menneske 
– helbred, personlighed og temperament – har sine rødder i de påvirk-
ninger, vi har været udsat for i fostertilværelsen og under fødslen. Der er 
behov for at udfordre forestillingen om, at fostret kommer til verden som 
et ubeskrevet blad. Ufødte børn påvirkes i høj grad i løbet af fosterperioden. 
Viden om fostrets og fødslens psykologi kan dels medvirke til at give 
spædbørn en bedre start på livet, og dels kan denne viden give os en 
dybere og mere nuanceret forståelse af nogle af de problemstillinger, vi 
møder hos ældre børn, unge og voksne – og hos os selv!

Peter Lund Madsen
Børns Hjerner

Anne-Marie Nybo Andersen 
Fattigdom og andre belastende begivenheder i barndommen:  
Studier af helbredseffekter i Danmark 
Anne-Marie Nybo Andersen er professor i ’Socialepidemiologi med  
særligt fokus på det tidlige liv’ ved KU. Hun er læge og forsker i tidlige 
årsager til sundhed og sygdom, både som registerstudier og som leder af 
den store danske fødselskohorte Bedre Sundhed i Generationer.
Oplægget vil omhandle, hvorledes vi sættes på et spor i det tidlige liv. 
Et spor der kan lede til mere eller mindre sundhed, samt hvordan fokus 
på det tidlige liv kan være med til at bryde uligheden indenfor sundhed. 
Nyere danske studier af social ulighed i sundhed vil blive præsenteret.

Negin Jafaar

Ungdommens Seksualitet i et tværkulturelt perspektiv
Gynækolog og brevkasseredaktør af en kurdisk brevkasse for kvinder 
om seksualitet og æresbegreber. Får dagligt henvendelser fra piger 
med ønsker om rekonstruktion af mødommen. Hun har set og oplevet 
æresrelateret vold både i Danmark og i Kurdistan.  
Æresbegrebet bør omdefineres og debatteres, for som det er nu,  
sidder en hel families ære mellem benene på kvinderne.

Berit L Heitmann
Vejning af skolebørnene - skal vi fortsat det?
Professor ved KU og Forskningschef på Enheden for Epidemiologisk  
Kostforskning ved Parker Instituttet, Frederiksberg Hospital.
Målinger af børns højde og vægt fortæller om børnenes generelle sund-
hedstilstand og bruges bl.a til at planlægge samfundsmæssige indsatser. 
Regelmæssig højde- og vægtmåling kan have såvel positive som mulige 
utilsigtede effekter. Dette indlæg vil på baggrund af tidligere erfaringer og 
videnskabelig litteratur diskutere, hvilke konsekvenser et eventuelt ophør 
med vejning og højdemåling har for barnet og for samfundet generelt. 

Faglig session

Jette Wilhelmsen, Joanna Huset

Marie Østergaard Møller
Faglighed og styring – kvalificering og organisering af  
fagprofessionel dømmekraft
I oplægget rykker vi helt tæt på fagprofessionel dømmekraft som begreb 
og praksis for at illustrere, hvordan dilemmaer mellem faglighed og 
styring kommer til udtryk. Oplægget fokuserer på, at nuancere forstå-
elsen af, hvorfor sammenstødet mellem et politisk-administrativt og et 
fagprofessionelt hensyn ser ud, som det gør i praksis. I oplæggets sidste 
del gives et eksempel på et svar og på, hvordan man kan bruge fagpro-
fessionelles registreringer af virksomt indsatsarbejde som grundlag for 

Signe Bohm 




