
 

Invitation til 2. Nordiske Konference om Sårbare Børn: 

”Helst skal man have en god barndom” 

Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger inviterer til to dages konference om sårbare børn. Konferencens formål 
er at sætte fokus på børns liv, og hvordan tandplejen kan bidrage med en tidlig opsporing, så børnene kan få et godt børneliv.  

Med dette afsæt har vi sammensat to dages konference med inspirerende oplægsholdere fra Norden og USA, der alle er 
kendetegnet ved at have stor indsigt i netop deres område. Du får ny viden om sårbare børn, tiltag og undersøgelser. 

Du kan blandt andet høre om:  

 Hvad er der sket i Danmark siden konferencen om sårbare børn i Oslo i 2009? v. Birgitte Uldum, Afdelingstandlæge, 
København Kommunes Børne- og Ungdomstandpleje, Danmark. 
 

 Hva har skjedd i Norge siden konferansen "Hvorfor spør vi ikke?" i 2009? v. Anne Rønneberg, Klinikksjef, Spesialist i 
pedodonti, universitetslektor, Universitetet i Oslo, Norge. 
 

 Utsatta barn och ungdomar i Sverige - hur syns de i tandvården? v. Therese Kvist, ST-tandläkare, Doktorand, Institutionen 
för odontologi, Karolinska Instituttet, Stockholm, Sverige. 
 

 Overgreb og omsorgssvigt - tandlægens rolle i det intersektorielle samarbejde v. Hanne Nødgaard Christensen 
Overlæge, MPH, Centerleder CBO-børnecenter, Børneafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Danmark. 
 

 Når overgrebene går verden rundt - om billeder af seksuelle overgreb på børn og unge. Kuno Sørensen, Autoriseret 
psykolog med specialistuddannelse i psykoterapi, Red barnet, Danmark. 
 

 Abusive head trauma and medical child abuse v. Carole Ann Jenny, MD, MBA, Professor of Pediatrics, Seattle Children's, 
Seattle, Washington, USA.  
 

 Communication and conversation in connection with child abuse and neglect. Co-morbidity and psychiatry of abusive 
parents v.  Thomas Roesler, MD, Psychiatrist, Seattle Children's, Seattle, Washington, USA. 
 

 Er der sammenhæng mellem frygt og angst for tandbehandling og seksuelle overgreb i barndommen? v. Tiril Willumsen, 
Professor i atferdsfag på Odontologisk fakultet, Universitet i Oslo, Norge. 

Tilmeld dig her 

Vi glæder os til at byde alle vore nordiske kollegaer fra det odontologiske team velkommen til København i maj 2015. 

 

 

 

Tid og sted: København den 28. og 29. maj 2015, Park Inn by Radisson, Engvej 171, 2300 Copenhagen S, Denmark.  

Program: Læs programmet her 

Tilmeldingsfrist: 20. april 2015. Tilmeld dig før 13. februar 2015 og få rabat. 

Pris: Tilmelding før 13.februar: 3.000,00 DKK/ Tilmelding før 20.april: 3.500,00 DKK/Tilmelding efter 20.april:                                                                                         

                4.000,00 DKK 

Arrangører: Dansk Pædodontisk Selskab og De Offentlige Tandlæger 

https://www.doft.dk/kursus/Kursuskalenderprogramogtilmelding/Sider/Default.aspx
https://www.doft.dk/kursus/kursusmateriale/Kursusmateriale/Nordisk%20konference%20om%20sårbare%20børn/Program%20for%20anden%20nordiske%20konference%20om%20sårbare%20børn.pdf

