
Hvidovre Hospitals Børne- og ungeafdeling inviterer til 

DPS Børnedage 2018 

 

Lørdag d. 9. juni – tirsdag d. 12. juni 2018 

Scandic Hotel Sluseholmen 

 

Børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital byder jer 
alle velkommen til DPS børnedage 2018. Vi er meget glade 
for at have fået værtsskabet for årets børnedage og har 
gjort os umage for at sammensætte et attraktivt program, 
både fagligt og socialt. Som noget nyt har vi valgt at 
Børnedagene ikke skal være sponsoreret af industrien. I pauserne vil der derfor i 
stedet for udstilling ved leverandører og samarbejdspartnere fra industrien være 
mulighed for at møde NGO’er, patientforeninger og kolleger med nye og 
alternative ideer. 

Forud for Børnedagene arrangerer yngre læger på Hvidovre Hospitals Børne-
ungeafdeling en præ-kongres om mediestorme, alternative karrieremuligheder 
og kommunikation med børn på flere niveauer. Det er tredje gang, at yngre 
læger afholder et formøde til Børnedagene, så nu er det vel blevet en tradition 

For at holde udgifterne nede har vi valgt et mindre kendt mødested smukt 
beliggende ved vandet i Københavns sydvestkvarter. Det er let at komme til 
Hotel Scandic Sluseholmen både fra Københavns Hovedbanegård, fra Kastrup 
Lufthavn og med bil. 

Vi glæder os til at se jer! 

 

Alexandra Kruse        Grith Lærkholm Hansen       Helle Christiansen 

Maja Abitz            Anders Pærregaard         Klaus Børch

 

 



Præ-kongres Børnedage 2018 
Lørdag d. 9. juni 

13.00 – 13.15 Ankomst 

13.15 – 15.00 Bag om mediestormen – læger i medierne 

Oplæg og paneldiskussion, medieret af Line Gade, professionel 
kommunikationsrådgiver og vært på podcasten Sundhedsvisioner.  

Læger er i tiltagende grad begyndt at optræde i medierne, både som frivillige og 
ufrivillige deltagere i dokumentarprogrammer og reality-programmer, samt som 
meningsdannere og debattører på blandt andet de sociale medier. Mange 
læger oplever at stå på en ukendt udebane med begrænset viden om både 
spilleregler og med- og modspillere. 

- Hvis medie-stormen rammer: Hvad skal jeg gøre? Hvem kan 
hjælpe mig?  

- Hvordan skal vi som læger håndtere medierne i fremtiden? 
Kan/skal vi være pro-aktive? 

Hanne Alsbirk, kommunikationschef, Amager Hvidovre Hospital 
Som kommunikationschef på et stort hospital taler Hanne Ida Alsbirk både med 
den kritiske journalist, hospitalsdirektøren, den bekymrede afdelingsleder og 
med de læger, der vil ytre sig i pressen, når sagerne ruller i medierne. Få indblik 
i, hvad der er på spil i de minutter og timer, og hvad du som læge kan få hjælp 
og støtte til. 

Camilla Rathcke, læge og formand for Yngre Læger 
For Yngre Læger er det ikke et mål i sig selv at komme i medierne – det er et 
middel til at opnå politisk indflydelse og dermed resultater for Yngre Lægers 
medlemmer. Samtidig er der meget opmærksomhed omkring læger, og CR 
mener derfor også, at læger er forpligtede til at deltage i samfundsdebatten 
vedrørende sundhed. 

 
 

Lotte Møller Smedegaard, læge  
Fortæller om sine egne medie-erfaringer fra Svendborg-sagen, og hvordan hun 
har oplevet at kunne bruge medierne på en positiv måde. 

Peter Qvortrup Geisling, læge og sundhedsreporter på DR 
Peter mener, at læger er alt for dårlige til at massekommunikere. Når læger 
endelig går frivilligt i medierne, taler de til andre akademikere. Flere læger skal 
tage ansvar og hjælpe danskerne med at kende forskel på sundt og ligegyldigt i 
forhold til deres sundhed. 

16.30 - 18.30 Speed dating med de ”skæve” pædiatere 
 – andre muligheder for en spændende karriere som børnelæge 
Mød børnelæger, der har valgt en alternativ karrierevej. En tour de force i 
inspiration inden for pædiatrien. Drømmer du om forskning eller 
ekspertuddannelse i udlandet? Påtænker du en karriere som leder? Eller har du 
ambitioner om at etablere dit eget videnscenter? Hvad laver man som børnelæge 
i speciallægepraksis og i kommunen? Kom på speed dating og få stillet din 
nysgerrighed, få udvidet din horisont og få nye idéer til, hvad du kan med 
speciallægeuddannelse i pædiatri. 
 

19.00 -   Middag og socialt samvær 

Kom udklædt som eller med en rekvisit, der viser, hvilken superhelt, 
fantasiperson eller eventyrer, du føler dig som, når du er på arbejde 

Søndag d. 10. juni   

9.30 – 12.00 Kommunikation med børn på flere niveauer 
Hvorledes skaber en hospitalsklovn kontakt til børn og unge?  Hvordan får politiet 
skabt en tryg ramme  under afhøring af børn og unge ved mistanke om overgreb? 
Mød børnelægerne Brian og Morten, hospitalsklovnen Stellas storesøster 
Charlotte (http://retro.hospitalsklovnen-stella.dk) og kriminalassistenterne 
Britta Almfort og Dorthe Søndergaard. Sessionen vil bestå af særskilte oplæg og 
en fælles afsluttende debat.  

http://retro.hospitalsklovnen-stella.dk)/


Børnedage 2018 
Søndag d. 10. juni 

11.30 – 12.30 Registrering og frokost 

12.30 – 12.45 Velkomst 

12.45 – 14.15 Socialpædiatri  
• Danske Børnehuse: Hvad var ideen og hvordan fungerer 

de?  
 Pernille Spitz, Børnehusleder i Region Hovedstaden  
 
14.15 – 15.00 Pause 

15.00 – 16.30 Neonatologi  
• Neonatal sepsis og antibiotika 
Claus Klingenberg, Tromsø Universitetshospital 
• Empirisk behandling af neonatal sepsis, inkl. cases 
Ulrikka Nygaard, Børneungeklinikken, Rigshospitalet 
• Tidlige og sene markører for neonatal sepsis 
Lars Bender, Aalborg Universitetshospital  

 
16.30 – 16.45 Pause 

16.45 – 18.00 Parallelsessioner: 
 
Debat om fagområdeuddannelse 
• Kort oplæg ved DPS´ bestyrelse og god plads til 

diskussion 

 

 
 
 
 
Retningslinjer i høring  

• Introduktion til nyt koncept 
 Styregruppen for Landsdækkende Kliniske Retningslinjer 

• Allergiudredning af børn  
Josefine Gradman 
• Akutte smerter hos børn 
 Tim Kristensen 
 

18.30 – 19.30 Middag 

 

19.30 – 22.00 Generalforsamling 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mandag d. 11. juni 

8.30-10.00 Akut og intensiv pædiatri  
• Bedside ultralyd i pædiatrien – inspiration fra udlandet  
Chen Zhan, SickKids Childrens Hospital, Toronto 
• Væsketerapi og iatrogen hyponatriæmi  samt 

præsentation af ny retningslinje for behandling af 
meningitis og meningokoksygdom  

Ulrikka Nygaard, Børneungeklinikken, Rigshospitalet 
 

10.00 – 10.30 Pause 

10.30 – 12.00  Pædiatri til folket: Akut adgang til en børnelæge for alle? 
Oplæg ved paneldeltagere og diskussion med salen 
Paneldeltagere:  
Christian Freitag, formand for PLO: Hvordan får vi flere 
forældre til let syge børn til at opsøge egen læge i stedet for 
at kontakte lægevagten? 
Else Smith , vicedirektør Amager Hvidovre Hospital: 
Hvordan sikrer vi, at politikerne forholder sig til faglighed og 
fakta? 
Lola Jensen, socialpædagog og debattør: Hvad kan vi 
forvente af forældrene i forhold til håndtering af deres syge 
barn? 
Malene Boas , formand for DPS: Hvilke tendenser oplever vi 
hos nutidens forældre? 
Morten Schröder, Børnelægens Børnetips og Børneliv: 
Hvordan kan vi gøre forældrene dygtigere til og tryggere 
ved at tage ansvar for deres syge børn? 
Moderator: Kirstine Dons Christensen, journalist på 
Zetland.dk 

 
 

12.00 – 13.00 Frokost 

13.00 – 13.45 Digitalisering: Hvad betyder den for børns fysiske og 
mentale sundhed? 

 Imran Rashid, læge og forfatter til bogen SLUK – kunsten at 
overleve i en digital verden 

 
13.45 – 14.15 HIV: perinatalt til adolescens  
 Sannie Nordly, Alexandra Kruse og Thomas Hoffmann,  
 Børne- og ungeafdeling, Amager Hvidovre Hospital 
 
14.15 – 14.30 Pause 

14.30 – 16.30 Parallelsessioner: 
• Præsentation af årets ph.d.-afhandlinger 
• Forskningstræning, posterpræsentation 
• Praktisk ultralyd, live træning 

 
 

17.00 – 18.30 Velkomstdrinks i havnen 

 

19.30 Festmiddag og dans



Tirsdag 12. juni 
09.00 – 10.30 Nefrologi 

• Måling af blodtryk hos børn. Hvornår, hvordan, hvorfor. 
 Praktisk vejledning 
• To screen or not to screen. Debat om 

screeningsprogram hos børn 
 Interaktive cases og quiz 
Louise Winding, Claudia Mau Kai, Kostas Kamperis, 
Charlotte Kjær Bjerre 

 Chair: Dina Cortes 
 
10.30 – 11.00 Pause 

11.00 – 11.30 Global sundhed: Flygtningebørn i lokalt og globalt 
 perspektiv 
 Alexandra Kruse, Christian Christoffersen, m.fl. 

11.30 – 13.00 Gastroenterologi  
 Børne- og ungeafdelingen, Hvidovre Hospital 

• eHealth i behandlingen af børn og unge med IBD  
Katrine Carlsen  
• Fra ung til voksen – et webbaseret IBD 

transitionsprogram  
Vibeke Wewer og Mette Hald 
• Malabsorption – fra det almindelige til rariteterne 
Anders Pærregaard 
 
 

13.00 Afslutning og frokost til farten

Praktiske oplysninger 
 
Sted:  Scandic Hotel Sluseholmen, Molestien 11, 2450 København SV 
 
Tilmeldingsfrist: 
 
Pris: Tilmelding inden 5. maj 2018 
  10. juni  kr. 675 
  11. juni  kr. 1425 
  12. juni  kr. 500 

 Ved tilmelding efter 7. maj tillæg på 15% 
   
Overnatning: Enkeltværelse incl. morgenmad 
 10.-11. juni  kr. 1045 
 11.-12. juni  Første 100 værelser kr. 1045 
  Herefter kr. 1295 

 Delt dobbeltværelse incl. morgenmad 
 10.-11. juni kr. 625 pr. person 
 11.-12. juni  Første 100 værelser kr. 625 pr. person 
  Herefter kr. 750 pr. person 
 
Tilmelding: Udfyld venligst vedlagte blanket, som sendes til lægesekretær 

Lene Tilgreen Nielsen, lene.tilgreen.nielsen@regionh.dk 
 
Betaling: Betalingen skal ske til  
 Danske Bank,reg.nr. 3100, konto nr. 3100 33 36 35 
 Husk angive dit navn og L-21230-80006, Børnedage 
 Du vil efterfølgende modtage en bekræftelse/kvittering



Tilmeldingsblanket Børnedage 2018 
 
 
Navn: ____________________________________________________________ 
 
 
e-mail: ___________________________________________________________ 
 
Jeg deltager i 
 
 Børnedage 10. juni kr. 675 kr. ___________ 

 Børnedage 11. juni kr. 1425 kr. ___________ 

 Børnedage 12. juni kr. 500 kr. ___________ 

 

 Tilmelding efter 5. maj 2018 – tillæg 15% kr. ___________ 

 

 Overnatning 10.-11. juni  

  Enkeltværelse kr. 1045  kr. ___________ 

  Delt dobbeltværelse kr. 625 kr. ___________ 

 

 Deler værelse med: _______________________________ 

 Overnatning 11.-12. juni kr. 1045  

  Enkeltværelse kr. 1045  kr. ___________ 

  Delt dobbeltværelse kr. 625 kr. ___________ 

 

 Deler værelse med: _______________________________ kr. ___________ 

 
I alt  kr. ___________ 
 
 
 
Blanketten indsendes til lægesekretær Lene Tilgreen Nielsen,  
e-mail: lene.tilgreen.nielsen@regionh.dk 
 
Beløbet overføres til  
 Danske Bank,reg.nr. 3100, konto nr. 3100 33 36 35 
 Husk angive dit navn og L-21230-80006, Børnedage 
 
 
Hvis jeres afdeling betaler og vi skal sende faktura skal oplyses EAN-nr.: _______________________ 
  
 
 

 
 

mailto:lene.tilgreen.nielsen@regionh.dk

