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Nordisk konference om sårbare børn

Helst skal man have en god barndom

en 1. nordiske konference om sår-
bare børn og unge blev afholdt 

i Oslo i maj 2009. Konferencen fik stor 
opmærksomhed fra mange sider og har 
medført øget fokus på sårbare børn og 
unge i de nordiske lande.

Kari Storhaug afsluttede den 1. nor-
diske konference med at opfordre Dan-
mark til at afholde den næste konfe-
rence. Dansk Pædodontisk Selskab og 
De Offentlige Tandlæger i samarbejde 
har nu besluttet at gøre opfordringen til 
virkelighed.

Vi afholder i Danmark den anden 
nordiske konference om sårbare børn 
28.–29 maj 2015 i København. Konfe-
rencen har fået titlen «Helst skal man 
have en god barndom».

Med konferencen vil vi gerne sætte 
fokus på børns liv, og hvad der sker, 
hvis man ikke får et godt børneliv. På 
konferencen stiller vi også skarpt på, 
hvad der er sket på området siden den 
første nordiske konference om sårbare 
børn, og hvad de nyeste undersøgelser 
viser. Med dette afsæt har vi sammen-
sat to dages konference med inspire-
rende oplægsholdere fra norden og 
USA.

Fra Norge kommer bl.a. Klinikksjef, 
Specialist i pedodonti og universitets-
lektor Anne Rønneberg, der i sit oplæg, 
«Hvad er der sket i Norge siden konfe-
ransen «Hvorfor spør vi ikke?» i 2009? 
Hva har skjedd i Norge siden konferan-
sen «Hvorfor spør vi ikke?» i 2009?», 
sætter fokus på tandplejens personales 

rolle i mødet med børn, der har været 
udsat for fysisk mishandling.

Udvalgte højdepunkter fra konferen-
cen:

* Utsatta barn och ungdomar i Sve-
rige – hur syns de i tandvården? v. The-
rese Kvist, ST-tandläkare, Doktorand.

* Når overgrebene går verden rundt – 
om billeder af seksuelle overgreb på 
børn og unge. Kuno Sørensen, Autori-
seret psykolog med specialistuddan-
nelse i psykoterapi

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

* Er der sammenhæng mellem frygt 
og angst for tandbehandling og seksu-
elle overgreb i barndommen? v.

Vi glæder os til at byde alle vore nor-
diske kollegaer fra det odontologiske 
team velkommen til København i maj 
2015.

Læs mere og tilmeld dig på 
www.doft.dk

Godt møte i Tidendes redaksjonsråd

ett før påske var Tidendes redak-
sjonsråd samlet i Oslo til et møte 

med gode diskusjoner om vitenskapelig 
publisering. Rådet teller ti medlemmer, 
som er ansatt ved de tre odontologiske 
lærestedene.

Venstre side forfra: Rådsmedlem-
mene: Jostein Grytten, Ulf Örtengren, 
Nils Oscarson og Nina Wang, Tidendes 
vitenskapelige redaktør Jørn A. 
Fridrich-Aas og ansvarlig redaktør 
Ellen Beate Dyvi.

Høyre side forfra: Vitenskapelig 
redaktør Nils Roar Gjerdet og rådsmed-
lemmene: Linda Z. Arvidsson, Morten 
Enersen, Marit Øilo, Ellen Berggreen, 
Sigbjørn Suk Løes og Anne Christine 
Johannessen.
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