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19. februar 2010 

 

Invitation til Ull Care Workshop 

 

Du inviteres hermed til at deltage i en Best Practice Workshop og demonstration af en ny 

metode til måling af fysiologisk stress.  

 

Workshoppen er arrangeret af Ull Care A/S ved læge Søren Ballegaard, i samarbejde med 

Professor Finn Gyntelberg, NFA, og Overlæge Jens Faber, Endokrinologisk afdeling, KAS 

Herlev. 

 

Metoden bygger på en non-invasiv klinisk fysiologisk måling af smertefølsomhed ved 

brystbenet koblet til et nyt mål for graden af fysiologisk stress. Målingerne gennemføres ved 

hjælp af et nyudviklet måleinstrument, som har fået det kommercielle navn Ull Meter. 

Resultaterne ligger tæt op ad resultater opnået med traditionelle målinger for fysiologisk 

stress, og metoden udmærker sig ved at være enkel og brugbar for såvel private som 

professionelle. 

 

Metodens effektivitet og videnskabelige grundlag er valideret af forskere fra Ull Care A/S, 

Københavns Universitet, Columbia University i New York, Det Nationale Forskningscenter for 

Arbejdsmiljø samt peer review i Scandinavian Journal of Clinical & Laboratory Investigation.  

 

Instrumentet og målemetoden har på kort tid opnået international anerkendelse. Derfor har Ull 

Care i samarbejde med NFA besluttet at tilbyde instrument og instruktion til Nordens 

arbejdsmedicinske læger og sygeplejersker, samt andre professionelle i kontakt med patienter 

hvor vedvarende stress påvirker sygdommens fortsatte forløb. Det vil i første omgang sige 

patienter med Iskæmisk hjertesygdom, Hypertension, Diabetes type II og Sygemeldte på 

grund af stress 

 

På den baggrund finder vi, at tiden nu er moden til at tilbyde danske specialister muligheden 

for at afprøve instrumentet og diskutere anvendelsesmulighederne i et uformelt, fagligt forum. 

På workshoppen demonstrerer og udleverer vi instrumentet, og fortæller om erfaringer med 

brugen af Ull Meter som et biofeedback mål for stress i kombination med et multifaceteret 

selvhjælps program.   
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Da såvel instrument som metode er bredt anvendelig, inviteres sundhedsfagligt personale med 

særlige interesser inden for arbejdsmedicin og stressrelaterede sygdomme. 

 

Program:  

 

 Introduktion v/Professor Finn Gyntelberg, NFA 

 Kort præsentation af det historiske forløb gennem de 26 års forskning, der ligger bag det 

nye mål – set i et fysiologisk perspektiv v/Forskningsdirektør Søren Ballegaard, Ull 

Care A/S 

 Håndtering af kronisk stress ved brug af Ull Meter som et biofeedback mål for stress i 

kombination med en multifaceret selvhjælps program hos 290 kontor arbejdere: En 

randomiseret prospektiv undersøgelse v/Overlæge Jens Faber, Endokrinologisk 

afdeling KASHerlev 

 Håndtering af stress hos patienter med Brystkræft: et feasibility studie v/Overlæge 

Christen Axelsson, Brystkirurgisk afdeling, KASHerlev 

 En kort præsentation af den uddannelsespakke, der tilbydes landets patienter med 

sygdomme, hvor vedvarende stress har en prognostisk betydning v/Adm. direktør 

Charlotte Mondrup, Ull Care A/S 

 Udlevering af instrumenter + instruktion i brugen af instrument v/projektchef Henrik 

Ørum Ull Care 

 Diskussion 

 

 

Tilmelding 

Sted: I Storkøbenhavn. Sted oplyses efter endt tilmelding 

Dato: 22. april kl. 1900-2200 

Tilmeldingsfrist: senest 22. marts 

 

Sted: I Århus. Sted oplyses efter endt tilmelding 

Dato: 20. maj kl. 1900-2200 

Tilmeldingsfrist: senest 20. april 

 

Registrering: 

kl. 18:30-19:00 – med sandwich, vand, kaffe/the og indledende uformelle snak blandt 

deltagere. 
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Sådan tilmelder du dig en workshop: 

Du sender en mail til info@ullcare.com, med følgende oplysninger:  

 Virksomhedsnavn og adresse  

 Navn på kursusdeltagere   

 e-mail adresse på kursusdeltagere  

 Hvilken workshop der ønskes deltagelse på  

 

Priser 

Pris pr. deltager er kr. 2.995 ekskl. moms som faktureres ifm. tilmelding 

I prisen er ud over undervisningen inkluderet følgende:  

 Kaffe/the, sandwich  

 Ull Meter, måleinstrument 

 Undervisningsmateriale  

 

Generelle vilkår 

Venligst se vedlagte generelle vilkår. 

 

 

Med venlig hilsen 

ULL Care A/S 

 

Charlotte Mondrup 

Adm. Direktør/CEO 

Tel (direct): +45 20 45 48 90 

 

ULL Care A/S  |  ULL Meter A/S  |  ULL Clinic ApS Lemchesvej 1 DK-2900 Hellerup Denmark 

www.ullcare.com

mailto:info@ullcare.com
http://www.ullcare.com/
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Generelle vilkår 

Workshoppen gennemføres på forskellige lokaliteter, i henholdsvis København og Århus. 

 

Tilmelding 

Tilmelding til workshop skal ske skriftligt til info@ullcare.com. 

Venligst angiv Virksomhedsnavn og adresse, deltagers fulde navn samt e-mailadresse, 

kursussted og dato for afholdelse af workshop.  

 

Betaling og bekræftelse 

Der vil blive sendt bekræftelse på forhåndstilmelding inkl. en faktura på kursusbeløb pr. mail. 

 

Når indbetalt kursusbeløb er registreret, bliver skriftlig bekræftelse på tilmeldingen fremsendt 

pr. mail, inden for 3 arbejdsdage.  

 

Afbestilling 

 Ved afbud mindst 21 dage før kursets start vil hele kursusafgiften blive refunderet. 

 Ved afbud mellem 8 og 21 dage før kursets start vil 50 % af kursusafgiften blive 

refunderet. 

 Ved afbud mellem 0 og 7 dage før kursets start vil kursusafgiften ikke blive refunderet. 

 

Kursusgaranti 

Når der er tilmeldt min. 20 deltagere til en workshop, garanterer Ull Care at workshoppen 

afholdes.  

Ved overbooking garanterer Ull Care at ekstra workshop afholdes, når min. 20 deltagere er 

tilmeldt venteliste. 

Ved mindre end 20 tilmeldinger, aflyses workshop og kursusafgiften refunderes. 


