
Vi har lært en del om funktionelle symptomer hos børn og unge i de senere år.  
Både når det gælder symptommønstre, behandling og samspil med  børnene og deres 
forældre. De indsigter vil landets førende specialister dele med deltagerne i TrygFondens 
seminar d. 26. april, hvor de også kommer på omgangshøjde med resultaterne i verdens 
største epidemiologiske studie på området, og hører om, hvordan Sundhedsstyrelsens vil 
lægge op til dialog med kliniske miljøer, patienter og resten af samfundet. 
 

  Seminaret foregår i Børns Vilkårs lokaler, Trekronergade 26, tæt på Valby st. 

DAGENS PROGRAM:

10.00  Velkommen!  
 Anders Hede, Forskningschef,  
 TrygFonden. 

10.15  Nye fund og sejlivede gåder på  
 børnepområdet. En uopdate på de senere års  
  epidemiologiske forskning .  
 V./Charlotte Rask Børne- og  
 Ungdomspsykiatrisk Regionscenter, Risskov. 

10.45  Kan en ny sygdomsopfattelse gøre  
 familierne mere handledygtige?  
 Hvordan opleves overgangen fra pædiatrien til  
 børnepsykiatrien? 
  V./Ditte Hulgaard, Syddansk Universitet.*) 

11.00  Pause

11.15  Familier i terapi. Cases fra Odense.  
 V./Gitte Dehlholm, Børne og Ungdoms- 
 psykiatri Odense

11.45  De hårdest ramte unge.  
 Resultater og brugerkommentarer fra et   
 pilotforsøg i Aarhus.   
 V./Karen H. Kallesøe, Børne- og  
 Ungdomspsykiatrisk Center, Risskov. 

12.00  Hvordan tale med forældre til børn med   
 funktionelle anfald? Overvejelser om  
 ommunikation og erfaringer fra Great  
 Ormond Street Child Hospital i  London.  
 V./Anne Sofie Hansen, Region Nordjylland.

12.15   Hvordan går det med Maltes mave?  
 Nogle ord om et bogprojekt og behovet  
 for psykoedukation i børnehøjde.   
 V./Lene H. S. Toscano, Funktionelle Lidelser,  
 Aarhus Universitetshospital. 
 UniversitetsHospital 

SPØRGSMÅL & DEBAT 

13.00 Frokost

14.00  Kulegravning af symptommønstrene – ikke   
 alt er ved det gamle. V./Marie W. Pedersen,  
  Aarhus & Marie Eliasen, Glostrup (DanFund).
 
14.30   Er vi alle bekymrede over vores helbred?  
 V./Per Fink, Aarhus. 
 
15.00  Pause 
 
15.15   Determinanter til funktionelle lidelser  
 – hvilke svar kan base-line undersøgelsen og 
   genundersøgelsen give?  
 V./Torben Jørgensen, DanFunD Glostrup.

VEND SIDEN 



15.35  Funktionelle lidelser og det autonome   
 nervesystem – nye fund i DanFunD., 
  V./Thomas M. Dantoft, Glostrup. 
 
15.55  Et epidemiologisk blik på prognosen af IBS.   
 V./Chalotte H. Poulsen, Gentofte.
 
16.15  Pause
 

16.30  Godt fra start, men hva´ så? Hvad har den 
 nystiftede ”Patientforeningen for  
 ”Funktionelle Lidelser” på programmet? 
 V./Michael Lassen, formand for PFFL.

16.45  Næste punkt på dagsordenen.  
 Sundhedsstyrelsen offentliggør snart sin 
 rapport om, hvordan vi skal betragte,  
 benævne og behandle funktionelle lidelser. 
   Hvordan skal den følges op – og drøftes med 
  klinikere, patienter og resten af samfundet?  
  V./Sundhedsstyrelsen.

17.15  Afrunding  og fremtidsblik  
 V./Anders Hede. 

18.00  Middag 

NB: Mindre programændringer kan godt tænkes. 
Programpunkter markeret med * er ikke endeligt 
bekræftet.

PRAKTISKE INFORMATIONER

Tilmelding: Vi beder alle inviterede tilmelde sig/
bekræfte deres tilmelding pr. mail til  
Rie M. Sørensen, Dansk Kommunikation, på rie@
dakom.dk senest mandag d. 16. april kl. 12. 

Middag: Alle er inviteret til at fortsætte dagens 
samtaler over middagen – eller at begynde nye.  
 
Det er nødvendigt at tilmelde sig middagen hos 
Rie samtidig med tilmeldingen til seminaret.

Deltagelse er gratis for deltagerne, men ikke for TrygFonden, så hvis du får forfald, beder vi om  
afbud så hurtigt som muligt. Er der særlige forhold, vi skal tage højde for, så informer Rie pr. mail. 

Oplægsholdere, der får forfald på dagen, bedes ringe/SMS’e til Jacob Andersen på 24656044.

Morgenmad: Der er stor morgenbuffet allerede fra kl. 9.00.

 

ADRESSE: 

Børns Vilkår, Trekronergade 26, 2500 Valby. 

Adressen ligger ca. 10 minutters gang fra Valby st. 
Der er gratis parkeringsmuligheder i området, men 
ikke direkte tilknyttet til Børns Vilkår. 

TRANSPORT

Udrejse fra Aarhus

Tog: IC-Lyntog 06:14, skift på Høje Taastrup st. 08.58 
Ankomst Valby st. 9:07

Færge: Århus-Odden 06:45 Ankomst 8:00.

Hjemrejse til Aarhus

Tog: IC lyntog 18.50, skift på Høje Taastrup st 19.05,  
Ankomst 21:43.
Senere afgange: 19:05, 19:50, 20:05 og 20:50

Færge: Odden - Århus 19:30 Ankomst 20:45.

FIND VEJ TIL BØRNS VILKÅR:

FRA HOVEDBANEGÅRDEN:
Tag S-tog linje B mod Høje Taastrup eller  
linje C mod Ballerup. Begge linjer kører hvert  
10. minut, og rejsen tager 6 minutter.  

Børns Vilkår
Landsforeningen
Trekronergade 26, 
2500 København


