
 

 

  

Efterårsmøde og generalforsamling 

 

Kursus om  

 

Alle slags hjerner- robuste og sårbare 

 

Lørdag d. 3. oktober 2020 

 

Kursus for hele tandplejeteamet 

 

v/ Ann Elisabeth Knudsen 

 
 

 

Hvor:  

 

Hotel Plaza 

Østre Stationsvej 24 

5000 Odense C. 

T: 6611 7745 

Der er tog til døren og gode parkeringsmuligheder lige overfor 

hotellet 

 

 

 

 

Kursus med Ann E. Knudsen  

 

Ann E. Knudsen er uddannet cand. mag. og er lektor i dansk og psykologi, med særlig 

interesse for neuropsykologi og hjerneforskning. Viden om hjernens udvikling og funktion 

har været hendes hovedinteresse arbejdsfelt gennem livet. 

Hjernens funktion er afgørende for, hvordan livet udfolder sig, og viden om hjernens 

plasticitet og hvordan den kan påvirkes er essentiel.  

 



 

Både når det handler om børn og unge med vanskeligheder, men også hvordan fortidens 

erfaringer påvirker og skaber os som mennesker i voksenlivet.  

Ann har i en årrække arbejdet på skoler og bla. hjulpet lærere med at afklare om 

udsatte børn har neurologiske problemer eller almindelige opvækstrelaterede 

adfærdsproblemer. 

Ann har desuden skrevet 5 forskellige bøger om hjerner og hvordan de “skaber”  og 

påvirker os gennem hele livet. 

 

Ann vil gennemgå hjernens basale udvikling fra barndommen og komme ind på 

nuancerne mellem hvad der er opdragelse og hvad der er vores medfødte udgangspunkt 

med styrker og svagheder.  

Hvad er de grundlæggende forskelle mellem kvinder og mænd og hvordan påvirker det 

vores evne til at kommunikere og “være i livet”. Fra barndommen gennem teenage- 

alderen og ind i voksenlivet. 

Hvorfor er nogle hjerner mere robuste end andre i forhold til stress og, hvordan påvirkes 

hjernen, når vi er stressede gennem længere tid.  

Hvis hjernen er plastisk, hvordan udnytter og bevarer vi så bedst hjernens smidighed og 

har kosten en indflydelse på dette? 

Odontofobi og dens indflydelse på hjernen og vores kognitive funktioner. 

 

Med den viden, du får på kurset, vil du blive bedre klædt på til at møde mennesker, der 

har det svært, og blive bedre til at forstå dine kollegaer.  

 

 

Program: 

Kl.  9.30 –  9.45: Indskrivning og morgenkaffe med brød. 
 
Kl.   9.45 - 10.45: Velkomst og Generalforsamling. 

 
Kl. 11.00 – 13.00: Kursus ved Ann E. Knudsen. 

  
Kl. 13.00 - 13.45: Frokost. 

 

Kl. 13.45 – 15.15: Fortsat kursus. 

 

Kl. 15.15 - 15.30: Pause med kaffe og te. 

 

Kl. 15.30 – 17.00: Fortsat kursus. 

 

Pris og tilmelding: 

 
Kursuspris: 

Medlemmer: 1.250 kr. Ikke-medlemmer: 1.750 kr.  
Kurset er for hele tandplejeteamet,  
BEMÆRK: Begrænset deltagerantal. 

 

Årets bedste og billigste kursus i tandplejen. 

Inklusiv forplejning hele dagen. 

 
Tilmelding og Betaling senest: d. 12. september - 2020  

 

 



 

og foretages på e-mail : tom@lykke-gregersen.dk  

 

Husk at angive ÅMG2020, navn, adresse og faggruppe. 
  
Offentlige klinikker: Oplys venligst OGSÅ EAN nr., klinikadr., kontaktperson og 

hvem der deltager på kursus i mailen. 
 
Øvrige indbetaler på Nordea Reg. nr. 2370 Kontonr. 3493466193. På betalingen 

anføres: ÅMG 2020 (årsmøde og generalforsamling) samt navn på deltager. 
 

For sen tilmelding/indbetaling tillægges et gebyr på 50 kr. 
 

Husk: 

Din tilmelding er først gældende når vi har modtaget din indbetaling  
 

Kurset krediteres med 5 timer. 
 

Vi glæder os til at se dig og dine kolleger til efterårsmødet. 
 

Venlig hilsen  

 

Dansk Selskab for Odontofobi. 
 

 

mailto:odontofobi@gmail.com

