
Aftenens underholdning holdes af overlæge, 
comedyforedragsholder Andreas Hoff 

Kom og vær med til et tankevækkende og morsomt 
indslag.

Kom og oplev et både tankevækkende og meget 
morsomt indslag, som vil tage udgangspunkt i forsk-
ning om kognitiv biases, om hvordan mennesker (inkl. 
læger, som jo har vist sig at være mennesker!) 
sommetider overvurderer egne evner (desværre nok 
også i høj grad dagens foredragsholder...). Dette med-
fører ofte en række både uheldige men heldigvis også 
morsomme situationer for både Andreas Hoff og nok 
også de fleste andre.
 
Oplev et underholdende indslag ved overlæge og 
comedyforedragsholder Andreas Hoff. 

Herefter starter festen med middag, og der vil under 
middagen være en festtale. 
DJ Torsten Christiansen fra diskotek SPARTO spiller 
efter middagen op til lancier og dans til kl. 01.00. 

08.30 - 09.00 
09.00 - 09.10

09.10 - 09.45 

09.45 - 10.05
 

10.05 - 10.25
10.25 - 11.00

Krop og trivsel

Børns trivsel i dag

Symposium

11.00 - 11.20

 
11.20 - 11.45 

11.45 - 12.10 
12.10 - 13.10
13.10 - 13.30 

13.30 – 13.50 

13.50 - 14.10 

14.10 - 14.30 
14.30 - 14.50 

14.50 - 15.10

15.10 - 15.50
15.50 - 16.00

Selvskade hos børn og unge og teamets indsatser i BUC
v/ Lotte Rubæk, psykolog og Leder af Team for selvskade, Børne- og Unge-
psykiatrisk Center Bispebjerg, Region Hovedstadens Psykiatri 
Retsmedicinske undersøgelser af børn i Børnehus Hovedstaden som del af et 
projekt – sundhedsfaglige og retssikkerhedsmæssige aspekter
v/ Jytte Banner, professor, Retsmedicinsk Institut og Pernille Spitz, psykolog og 
leder af Børnehus Hovedstaden 
Paneldebat - Hvad er den støre trussel mod børns helbred i dag? 
Frokost
Tempo, præsentation og pres: hvordan skal vi forstå den stigende 
mistrivsel blandt unge?
v/ Anne Görlich, lektor, ph.d., Center for Ungdomsforskning (CeFU), Aalborg 
Universitet, København
Angst eller almindelig udvikling?
 v/ Sonja Breinholst, lektor i klinisk psykologi, Leder af Center for Angst, 
Københavns Universitet 
Diagnosekultur – hvordan påvirker diagnoser børn og unges opfattelse af sig 
selv? Og hvordan bruger deres omverden dem? 
v/ Anders Petersen, lektor, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg 
Universitet 
Kaffe/te
Diagnoser – hvorfor efterspørger kommunerne dem, eller gør de? 
v/ Ane Stallknecht, centerchef, Center for Børn, Unge og Familier, Odsherred 
Kommune
Hvordan hjælper diagnosen barnet? 
v/ Anne Katrine Pagsberg, overlæge og Ledende socialrådgiver Bettina Skov-
mand, Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center, Region Hovedstadens Psykiatri
Paneldebat – Hvilke børn har brug for hjælp og hvordan hjælper vi dem?
Afrunding af dagen
v/ Søren Møller, Præsident

Mental sundhed og sygdom hos børn og unge
v/ Carsten Obel, professor i almen medicin og mental sundhed, 
Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
Børns trivsel 
v/ Asger Graa Andreasen, analytiker, cand.scient.soc., VIVE - Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
Pause
Krop, køn og digital adfærd  
v/ Mia Horup Pedersen, analytiker, Børns Vilkår 

Ankomst kaffe og rundstykker
Velkomst 
v/ Søren Møller, Præsident

Tilmelding
Tilmelding skal via selskabets hjemmeside www.dmsk.dk. 
Ved tilmelding bedes navn på eventuel ledsager til fødselsdagsfesten 
venligst opgivet.
Tilmeldingsfristen er senest den 4. oktober 2021. 

Yderligere information
Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte sekretær 
Bitten Dahlstrøm på kms@dadl.dk eller
på telefon 3544 8401. 

Fredag den 29. oktober 2021 kl. 18.30 – 01.00

Børns trivsel
Fredag den 29. oktober 2021 kl. 8.30 – 16.00

Pris

Temadag og fødselsdagsfest inkl. vin og drinks
Fødselsdagsfest inkl. vin og drinks
Temadag

700
500
200

Medlemmer

1000
750
250

Ikke-medlemmer 
+ ledsagere


