
 
Dansk Ungdomsmedicinsk Konference 

16. maj 2017  
Dansk Selskab for Ungdomsmedicin (DSUM) afholder den 3. nationale konference på 

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense 
 

 

 
Program 
09.00-09.30 Ankomst, registrering og kaffe/te 

09.30-09.45 Velkomst og åbning af konferencen v/ Judith Mølgaard, Direktør, OUH 

09.45-11.30 Fulfilling the Promise of Adolescent Health: The Lancet Commission  

v/ Susan Sawyer (kort pause inkluderet) 

11.30-11.45 Pause  

11.45-12.30 Guided poster sessions  

12.30-13.00 Frokost 

13.00-13.45 Sundhedsadfærd og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser – med fokus 

på alkohol v/ Janne Tolstrup  

13.45-14.15 Kaffepause 

14.15-15.15 Frie foredrag om aktuelle ungdomsmedicinske projekter  

15.15-16.00 ”Tal til os om os” v/ Ungepanel.dk 

16.00-16.30 Afslutning og herefter pause 

16.30-17.30 Generalforsamling i Dansk Selskab for Ungdomsmedicin 

17.30- 18.00 Bobler og sprødt 

18.30 Middag  
 

Abstracts på max 200 ord sendes til DSUM@DSUM.dk inden 1. maj 2017.  
Markér på dit abstract, om du ønsker at holde foredrag, lave poster eller begge dele. 
Abstracts, som udvælges til foredrag, får besked senest 5. maj 2017.  
 
Tilmelding: på www.dsum.dk.  
Pris: Medlemmer: 500 kr. (Pris medlemskab: 300 kr. årligt). Ikke-medlemmer: 700 kr. ved tilmelding før 1/5, herefter 900 kr. 
 
Arrangør: Dansk Selskab for Ungdomsmedicin DSUM 



Fulfilling the Promise of Adolescent Health: The Lancet Commission              kl. 9.45 – 11.30 

Foredragsholder: Professor Susan Sawyer holds the chair of adolescent health at The 
University of Melbourne. She is director of the RCH Centre for Adolescent Health and a 
research fellow at the Murdoch Childrens Research Institute. Professor Sawyer has a major 
interest in models of care for adolescents including the development and evaluation of 
innovative models of clinical services for adolescents in both primary care and specialist 
settings. 

Abstract: The largest generation of adolescents and young people in human history (1.8 
billion) demands more attention and action. Adolescents and young adults face 
unprecedented social, economic, and cultural change. The new Lancet Commission argues 
that there are both current threats, if inaction continues, but also tremendous unrealised 
opportunities not only for the health and wellbeing of young people themselves but also for the 
future of society and future generations. The most powerful actions for adolescent health and 
wellbeing are intersectoral, multilevel, and multicomponent and engage and empower young 
people themselves to be part of change and accountability mechanisms.  

 
Sundhedsadfærd og trivsel blandt unge på ungdomsuddannelser             kl. 13.00 – 13.45  
– med fokus på alkohol                                                      

Foredragsholder: Janne Tolstrup er læge, professor og leder af forskningsprogrammet 
voksnes sundhedsadfærd og helbred på Statens Institut for Folkesundhed. Hun har især 
forsket i alkohols effekt på sundhed og sygdom, betydning af alkoholdrikke-mønster samt 
unges alkoholindtag. 

Abstract: Ungdomsprofilen er den største danske undersøgelse af danske unge – 75.000 
unge har svaret på spørgsmål om sundhedsadfærd, helbredsfaktorer og trivsel. Oplægget 
giver et overblik over, hvordan det går med danske unge, og der fokuseres især på deres 
brug af alkohol. Fx gives der svar på spørgsmålet om, hvorvidt unge drikker mere nu, end de 
gjorde for 20 år siden. Der vil også gives resultater fra forskningsprojekter, der handler om 
psykiske symptomer blandt unge, hvis forældre har alkoholproblemer. 

 
”Tal til os om os”                                                                                                          kl. 15.15-16.00 

Foredragsholder: Ungepanel.dk er en sammenslutning af landets indtil videre 6 ungepaneler. 
De unge har alle en tilknytning til deres hjemhospital og er mellem 12-24 år. Ungepanel.dk 
ønsker at forbedre forholdene for kronisk og alvorligt syge unge ved at gøre politikere og 
andre beslutningstagere opmærksomme på områder, hvor de eksisterende tilbud kan styrkes. 

Abstract: Repræsentanter fra Ungepanel.dk vil tale om, hvorfor der bør oprettes et ungepanel 
på alle landets børne-ungeafdelinger, panelernes arbejde og deres resultater. De vil informere 
om Ungepanel.dk’s drømme og visioner og endelig sætte fokus på en af panelets 
mærkesager, nemlig "Tal til os om os", som omhandler kommunikationen mellem unge og 
personalet på hospitalerne. 

 

Generalforsamling               kl. 16.30 – 17.30 

Dansk Selskab for Ungdomsmedicin (DSUM) blev etableret i november 2015. 
I år afholder vi vores 3. generalforsamling. 
 
 
 



 
 
 
DSUM er et tværfagligt selskab, som blev stiftet for at fremme opmærksomheden omkring 
unge og deres særlige behov i det danske sundhedsvæsen. 
Vi har brug for aktive og engagerede medlemmer med forskellige fagligheder, da vi ved, at 
tværfaglighed optimerer tilgangen til de unge. 
 
Generalforsamlingen er medlemmernes årlige mulighed for at bidrage til, hvordan det næste 
år skal forme sig inden for det ungdomsmedicinske felt. Derfor håber vi, at så mange som 
muligt vil komme til årets generalforsamling, som vi afholder i forlængelse af konferencen!  
 

Derfor, 
 

kom og mød dine kollegaer til en spændende og idé-skabende generalforsamling. I år er der 
fem bestyrelsesmedlemmer på valg. Har du en god idé til nye tiltag indenfor det 
ungdomsmedicinske felt, eller brænder du for at være med i et af DSUM udvalg, så kom og 
deltag! Der er plads til flere medlemmer i udvalgene, som blandt andet arbejder med 
uddannelse, forskning og kommunikation. 
 
Der udsendes separat indkaldelse til generalforsamlingen senest 1. maj til alle medlemmer. 
Forslag til punkter på dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 25. april på mail:  
DSUM@DSUM.dk 
 
Generalforsamlingen finder sted fra kl. 16.30-17.30 og efterfølges af bobler og sprøde 
snacks som optakt til fælles middag kl. 18.30. 
 
Vi håber på at se så mange som muligt af vores medlemmer og fremtidige medlemmer – da 
det er ved fælles tiltag og løsninger, vi virkelig kan gøre en forskel for de unge i Danmark. 
 


