
årskonferenceDET  
D A N S K E  E R N Æ R I N G S T E R A P E U T E R S

Tilmelding til konferencen skal ske til: detforening@gmail.com
Tilmelding er først gyldig, når betaling er registreret.
Betaling for konferencen skal ske via netbank eller bankoverførsel.
Reg.nr.: 1551 kontonr.: 16493228
Husk at anføre navn og hvilke dage, du deltager. 
Tilmeldingsfrist for deltagelse i konferencen: Senest 15. januar 2023

Der ydes ingen refusion for deltagelse i konferencen ved framelding efter 
d. 15. januar 2023, men du kan altid overdrage din plads til en anden. 
Materiale kan downloades efter kursets afholdelse. Nærmere information 
følger på kurset.

2023
FOREDRAGSHOLDERE:
Anne Cathrine Færgemann er uddannet klinisk diætist fra Århus 
Universitet 2001. Har desuden en Master i Nutritional Medicine fra 
Surrey University i England 2013, med speciale i IBS. Hun har specia-
liseret sig i Functional Medicine med fokus på ernæring og brugen 
af laboratorieanalyser i forhold til fordøjelsesproblemer m.m. Anne 
Catherine er co-founder og medejer af Nordic Laboratories samt 
behandler i Nordic Clinic. Hun er forfatter til flere bøger.

Dennis Sandris Nielsen,  professor ved Institut for Fødevare-
videnskab, Københavns Universitet. Han forsker bl.a. i komplekse 
mikrobielle miljøer, med primær fokus på fermenterede fødevarer 
samt sammenhængen mellem kost, tarmmikrobiom og sundhed/
sygdom hos dyr og mennesker.

Nikolaj Sorgenfrei Blom, cand.scient. i biokemi og ph.d. i biotek-
nologi fra Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet 
(DTU), kvantebiolog. Han har mere end 20 års forskningserfaring, har 
et stort internationalt netværk og har udgivet mere end 30 videnska-
belige artikler og patenter.

Pernille Jul Skovby, autoriseret ergoterapeut med mere end 20 års 
erfaring i arbejdet med børn og unge inden for specialområdet, PPR 
og som privatpraktiserende ergoterapeut. Specialiseret i arbejdet 

med børn og unge med et umodent sanseapparat, samt børn med 
spisevanskeligheder. I arbejdet inddrager hun metoder som OMFT 
(Oro MyoFunctional Therapy) og SOS (Sequential Oral Sensory) 
approach to feeding. Forståelse, tilgange og behandling som i høj 
grad også kan anvendes til voksne.

Mia Damhus, ernæringsterapeut DET, RAB, cand.pharm., brygmes-
ter, IFMCP. Medstifter af Center for Ernæring og Terapi og medstifter 
af Institut for Integreret Behandling. Siden 1996 privatpraktiserende 
ernæringsterapeut. Siden 1997 ernæringsfaglig leder af uddannelsen 
til ernæringsterapeut. Aktiv underviser og foredragsholder og forfat-
ter til flere bøger om ernæringsterapi.

Karen Kaae, Psykoterapeut siden 1985, med tegneterapi og krops-
terapi som grundlag. Har taget et utal af kurser i ind- og udland, 
bl.a. chok-traumeterapi, kropsterapier, samtaleterapier, neuro affektiv 
udviklingspsykologi m.m. Stået for uddannelsen til ernæringstera-
peut på Menneskekundskabsdelen siden 1997. Udvikler af 
Kerneterapi.

Elisabeth Lüders er ejer og leder af Reezet, er uddannet jurist, 
instruktør og Body-SDS-behandler, RAB. Hun har undervist de sidste 
30 år i mange bevægelsesdiscipliner. Senest har hun fordybet sig i 
åndedrætstræning med en uddannelse i ”Bevidst Vejrtrækning”.

PRAKTISKE  OPLYSNINGER:

Konferencen afholdes: 

Helsingør Ferieby
Sperlings Allé 43A, 3000 Helsingør

https://folkeferiefonden.dk/helsingoer-ferieby/

PRISER INKL. FORPLEJNING 

(KONFERENCE):

MEDLEMMER:

2 dage . . . . . . . . . . . . .  900 kr.

1 dag . . . . . . . . . . . . .  500 kr.

Enkeltforedrag  . . . . . . .   200 kr.

ERNÆRINGSTERAPISTUD. MEDLEMMER:

2 dage . . . . . . . . . . . . .  600 kr.

1 dag . . . . . . . . . . . . .  400 kr.

Enkeltforedrag. . . . . . . .  150 kr.

ANDRE:
2 dage . . . . . . . . . . . . .  2.500 kr.

1 dag . . . . . . . . . . . . .  1.400 kr.

Enkeltforedrag. . . . . . . .  500 kr.

NB!   FOR DE, DER PASSERER STOREBÆLTS-

BROEN, ENTEN I BIL ELLER MED TOG, GIVER 

FORENINGEN 500 KR. I BROPENGE.

Det vil i forbindelse med konferencen være muligt at booke  
overnatning, fra torsdag til fredag og/eller fra fredag til lørdag. 

OVERNATNING:
Der er mulighed for overnatning i huse med plads til 3 personer.  

Hvis man ønsker overnatning, er der to modeller:

n 1. MODEL: Overnatning er gratis. Bestyrelsen fylder husene op 
med 3 personer i hvert hus. Man er velkommen til selv at vælge 
sine huskammerater. Giv da besked ved tilmelding. 

n 2. MODEL: Hvis man ønsker et hus for sig selv er prisen 
800,- kr. pr. nat. 

Tilmelding til overnatning skal ske til: detforening@gmail.com
Betaling for overnatning ved model 2 skal ske via netbank eller bank-
overførsel. Tilmelding er da først gyldig, når betaling er registeret.
Reg.nr.: 1551 kontonr.: 16493228  

Husk at anføre navn og hvilke dage du/I ønsker overnatning.
Tilmeldingsfrist til overnatning: Senest 15. januar 2023

PRAKTISKE OPLYSNINGER, TILMELDING OG PRISER
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FREDAGUge 4         2023

JANUAR

28
LØRDAGUge 4         2023

JANUAR



FREDAG DEN 27. JANUAR 2023

09:30-11:00 Anne Catherine Færgemann 
Om brugen af laboratorieanalyser ved fordøjelsespro
blematikker samt tests for organiske syrer. Hvilke tests 
vælges og hvornår?

11:00-11:15 Pause

11:15-12:45 Dennis Sandris Nielsen
Sundhed set fra dine tarme – det meste handler om kos
ten! Samspillet mellem mennesket og vores tarmmikrobiom 
har stor betydning for vores sundhed, men også for udvikling 
af en række sygdomme. Vores kost er den største enkeltfaktor 
i forhold til sammensætningen og funktionen af vores tarmmi-
krobiom, men også mange andre miljøfaktorer spiller ind. Gen-
nem de sidste 10-15 år har vi fået meget mere viden om, hvordan 
tarmsystemet påvirker vores sundhed, og hvilken rolle det spil-
ler i forhold til udvikling af metaboliske sygdomme som over-
vægt, autoimmune sygdomme som astma og en række andre 
dårligdomme. I dette foredrag gives et overblik over, hvordan 
tarmmikrobiom-ubalance kan lede til sygdom, hvordan vores 
kost påvirker vores tarmmikrobiom og til slut gives eksempler 
på, hvordan vores tarmmikrobiom kan manipuleres i en positiv 
retning.

12:45-13:45 Frokost

13:45-15:15 Nikolaj Sorgenfrei Blom
Kvantebiologi – er vand og magnetisme nøglen til en ny 
biologi? Vand kender vi allesammen, det er noget af det mest 
almindelige… Men kigger man efter, viser det sig, at vand er me-
get vildere, end man skulle tro, og langt fra forstået til bunds. 
Hvorfor er vand så nødvendigt for liv? Er vand nøglen til fremtid-
ens teknologier og medicinske behandlinger? Nikolaj tager dig 
med på en svimlende jordomsejling i forskningens grænseland. 
De nyeste teorier, eksperimenter og praktiske anvendelser vil 
blive berørt og demonstreret.

15:15-15:30 Pause

15:30-17:00 Pernille Jul Skovby 
Mundmotorik og sansningernes betydning for spisevan
skeligheder og kræsenhed. Pernille vil gennemgå, hvilke 
mundmotoriske forudsætninger der skal være til stede for at 
kunne manipulere maden rundt i munden, tygge og synke den. 
Er de rette forudsætninger ikke tilstede, kan børnene fravælge 
bestemte typer fødevarer; og vi kan som voksne fejltolke dette 
som kræsenhed. Derudover har vores sanseapparat stor betyd-
ning for vores lyst og nysgerrighed til at prøve at spise nye føde-
varer. Gennem viden og forståelse skaber vi den bedste forud-
sætning for at hjælpe.

LØRDAG DEN 28. JANUAR 2023

09:00-10:30 Mia Damhus
Tidens helbred set fra klinikken 
Gennem cases gennemgås typiske problemstillinger, som de 
mødes i klinikken. Histaminreaktioner bliver et fokusområde og 
indgang til at se på de svære cases: Hvad gør vi, når al mad bliver 
et problem? 

10:30-10:45 Pause

10:45-11:45 Mia Damhus (indleder/moderator)
Workshop.  I et workshopformat giver vi plads til deltagernes 
egne cases, løsningsmuligheder og diskussion med kolleger. Vi 
samler op i plenum.

11:45-13:15 Frokost + gåtur

13:15-14:15 Karen Kaae 
Overvægtens ansigter – om selvbillede, selvværd og for
domme. Der vil i foredraget blive talt om de psykologiske fak-
torer, der spiller ind i vægtproblematikken. Der vil være fokus på, 
hvilke følelser der kan stå i vejen for en normalvægt, og hvordan 
vægten kan reguleres. Der vil blive set på de psykologiske aspek-
ter i forhold til spisevaner, baggrunden for overvægten, over-
spisning og snacking. Til sidst ser vi på, hvordan motivationen 
og forandringen af gamle ”vaner”, tanker og adfærd kan foregå. 
Vi ser på hvordan Kerneterapi kan hjælpe.

14:15-14:30 Pause

14.30-16.30 Elisabeth Lüders 
Mærk åndedrættets power: Den måde, vi trækker vejret 
på, påvirker vores fordøjelse, stofskifte og vægt
At trække vejret virker måske som noget af det mest naturlige 
i verden. Men hvordan du trækker vejret har stor betydning for 
dit nervesystem, din krops velvære, din fordøjelse,  din hjernes 
evne til at fokusere og din følelsesmæssige tilstand. Mange men-
nesker trækker ikke vejret rigtigt – helt uden at være klar over 
det. Trækker vi til gengæld vejret dybt og langsomt helt ned i 
bunden af lungerne på den måde kroppen ønsker at få serveret 
sin ilt på, så har det en positiv virkning på både fysik og psyke. 
Det kan man træne.
OBS!  Medbring selv yoga-/åndedræts-
måtte og et tykt tæppe, samt blødt 
joggingtøj (ikke cowboybukser) 
og varme sokker.

PROGRAM for DET årskonference 2023
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