
  

Hvidovre Hospitals Børne- og ungeafdeling inviterer til 

DPS Børnedage 2018 

 

Søndag d. 10. juni – tirsdag d. 12. juni 2018 

Scandic Hotel Sluseholm
en 

 Børne- og ungeafdelingen på Hvidovre Hospital byder jer 
alle velkom

m
en til DPS børnedage 2018. Vi er m

eget glade 
for at have fået væ

rtsskabet for årets børnedage og har 
gjort os um

age for at sam
m

ensæ
tte et attraktivt program

, 
både fagligt og socialt. Som

 noget nyt har vi valgt at 
Børnedagene ikke skal væ

re sponsoreret af industrien. I pauserne vil der derfor i 
stedet for udstilling ved leverandører og sam

arbejdspartnere fra industrien væ
re 

m
ulighed for at m

øde N
GO

’er, patientforeninger og kolleger m
ed nye og 

alternative ideer. 

Forud for Børnedagene arrangerer yngre læ
ger på Hvidovre Hospitals Børne-

ungeafdeling en præ
-kongres om

 m
ediestorm

e, alternative karrierem
uligheder 

og kom
m

unikation m
ed børn på flere niveauer. Det er tredje gang, at yngre 

læ
ger afholder et form

øde til Børnedagene, så nu er det vel blevet en tradition 

For at holde udgifterne nede har vi valgt et m
indre kendt m

ødested sm
ukt 

beliggende ved vandet i Københavns sydvestkvarter. Det er let at kom
m

e til 
Hotel Scandic Sluseholm

en både fra Københavns Hovedbanegård, fra Kastrup 
Lufthavn og m

ed bil. 

Vi glæ
der os til at se jer! 

 

M
aja Abitz 

Helle Christiansen 

Grith Læ
rkholm

 Hansen 
Alexandra Kruse 

Anders Pæ
rregaard 

Klaus Børch

 

 



   Præ
-kongres Børnedage 2018 

Lørdag d. 9. juni 

13.00 – 15.00 
Bag om

 m
ediestorm

en – læ
ger i m

edierne 

O
plæ

g og paneldiskussion, m
edieret af Line Gade, professionel 

kom
m

unikationsrådgiver i Sundhedskom
m

unikation.com
 

 

Læ
ger er i tiltagende grad begyndt at optræ

de i m
edierne, både som

 frivillige og 
ufrivillige deltagere i dokum

entarprogram
m

er og reality-program
m

er, sam
t som

 
m

eningsdannere og debattører på blandt andet de sociale m
edier. M

ange 
læ

ger oplever at stå på en ukendt udebane m
ed begræ

nset viden om
 både 

spilleregler og m
ed- og m

odspillere. 

- 
Hvis m

edie-storm
en ram

m
er: Hvad skal jeg gøre? Hvem

 kan 
hjæ

lpe m
ig?  

- 
Hvordan skal vi som

 læ
ger håndtere m

edierne i frem
tiden? 

Kan/skal vi væ
re pro-aktive? 

Hanne Alsbirk, kom
m

unikationschef, Am
ager Hvidovre Hospital 

Som
 kom

m
unikationschef på et stort hospital taler Hanne Ida Alsbirk både m

ed 
den kritiske journalist, hospitalsdirektøren, den bekym

rede afdelingsleder og 
m

ed de læ
ger, der vil ytre sig i pressen, når sagerne ruller i m

edierne. Få indblik 
i, hvad der er på spil i de m

inutter og tim
er, og hvad du som

 læ
ge kan få hjæ

lp 
og støtte til. 

Cam
illa Rathcke, læ

ge og YL-form
and 

For Yngre Læ
ger er det ikke et m

ål i sig selv at kom
m

e i m
edierne – det er et 

m
iddel til at opnå politisk indflydelse og derm

ed resultater for YL’s m
edlem

m
er. 

Sam
tidig er der m

eget opm
æ

rksom
hed om

kring læ
ger, og CR m

ener derfor 
også, at læ

ger er forpligtigede til at deltage i sam
fundsdebatten vedr. sundhed. 

  Lotte M
øller Sm

edegaard, læ
ge  

Fortæ
ller om

 sine egne m
edie-erfaringer fra Svendborg-sagen, og hvordan hun 

har oplevet at kunne bruge m
edierne på en positiv m

åde. 

Peter Q
vortrup G

eisling, læ
ge og sundhedsreporter på DR 

Peter m
ener, at læ

ger er alt for dårlige til at m
assekom

m
unikere. N

år læ
ger 

endelig går frivilligt i m
edierne, taler de til andre akadem

ikere. Flere læ
ger skal 

tage ansvar og hjæ
lpe danskerne m

ed at kende forskel på sundt og ligegyldigt 
ifht. deres sundhed. 

16.00 - 18.00 Den alternative pæ
diater 

 – andre m
uligheder for en spæ

ndende karriere som
 børnelæ

ge 

M
ød børnelæ

ger, der har valgt en alternativ karrierevej. En tour de force i m
indre 

grupper. Rig m
ulighed for at stille og få besvaret spørgsm

ål om
 karriere, 

arbejdsliv og m
uligheder. Deltagere er blandt andet en kom

m
unalt ansat 

børnelæ
ge, en børnelæ

ge fra læ
gem

iddelindustrien, en privatpraktiserende 
børnelæ

ge m
ed flere…

 

19.00 -   
M

iddag og socialt sam
væ

r 

 Søndag d. 10. juni kl. 9.30 - 12.00 

9.30 – 12.00 
Kom

m
unikation m

ed børn på flere niveauer 

M
ød børnelæ

ger og andre faggrupper i et anderledes og praktisk 
oplæ

g om
 kom

m
unikation m

ed børn og unge. 



  Børnedage 2018 
Søndag d. 10. juni 
11.30 – 12.30 

Registrering og frokost 

12.30 – 12.45 
Velkom

st 

12.45 – 14.15 
O

pdateringssession: Socialpæ
diatri  

 
Danske Børnehuse: Hvad var ideen og hvordan fungerer de?  

 
v/ Pernille Spitz, Børnehusleder i Region Hovedstaden  

14.15 – 15.00 
Pause 

15.00 – 16.30 
O

pdateringssesson: N
eonatologi  

 
N

eonatal Sepsis og antibiotika   
 

v/ Claus Klingenberg, Trom
sø 

16.30 – 16.45 
Pause 

16.45 – 18.00 
Retningslinjer i høring  

 
v/ Styregruppen for Landsdæ

kkende Kliniske Retningslinjer 

18.30 – 19.30 
M

iddag 

19.30 – 22.00 
G

eneralforsam
ling

M
andag d. 11. juni 

 8.30-10.00 
O

pdateringssession: Akut og intensiv pæ
diatri  

 
Bedside ultralyd i pæ

diatrien – inspiration fra udlandet  
v/ Chen Zhan, SickKids Childrens Hospital, Toronto 
Væ

sketerapi og iatrogen hyponatriæ
m

i v/ U
lrikka N

ygaard, 
Børneungeklinikken, Rigshospitalet 

10.00 – 10.30 
Pause 

10.30 – 12.00 
 Pæ

diatri til folket: Akut adgang til en børnelæ
ge for alle? 

Paneldeltagere: Else Sm
ith (vicedirektør Am

ager Hvidovre 
Hospital), M

alene Boas (form
and for DPS), M

orten Schröder 
(Børnelæ

gens Bedste Børnetips og Børneliv), sm
åbarnsguru m

ed 
foræ

ldreperspektiv (navn følger), repræ
sentant for Praktiserende 

Læ
gers O

rganisation (Cam
illa Bianca) 

 
O

plæ
g ved paneldeltagere og diskussion m

ed salen 

12.00 – 13.00 
Frokost 

13.00 – 13.45 
Parallelsessioner: Hot Topics, bl.a. bed-side ultralyd i praksis 

13.45 – 14.15 
HIV: perinatalt til adolescens  

 
v/ Sannie N

ordly og Thom
as Hoffm

ann,  
 

Børneungeafdelingen, Am
ager Hvidovre Hospital 

14.15 – 14.30 
Pause 

14.30 – 16.30 
Parallelsessioner 
x 

Præ
sentation af årets ph.d.-afhandlinger 

x 
Forskningstræ

ning, posterpræ
sentation 

 
17.00 – 18.30 

Velkom
stdrinks i havnen 

19.30 
Festm

iddag



  Tirsdag d. 12. juni 
09.00 – 10.30 

O
pdateringssession: N

efrologi 
 

v/ m
edlem

m
er af fagudvalget for pæ

diatrisk nefrologi 
 

Hypertension: M
åling af blodtryk hos børn: Praktisk vejledning 

Diagnostik og behandling af hypertension hos børn. Hvad er nyt? 

10.30 – 11.00 
Pause 

11.00 – 11.30 
G

lobal sundhed: Flygtningebørn i lokalt og globalt perspektiv 
 

v/ Alexandra Kruse og fagudvalget for global børnesundhed 

11.30 – 13.00 
G

astroenterologi  
 

v/ Børne-ungeafdelingen, Am
ager Hvidovre Hospital 

eHealth i behandlingen af børn og unge m
ed IBD v/ Katrine 

Carlsen 
Fra ung til voksen – et w

ebbaseret IBD transitions program
 v/ 

Vibeke W
ever og M

ette Hald 
M

alabsorption – fra det alm
indelige til rariteterne v/ Anders 

Pæ
rregaard 

13.00 
Afslutning og frokost til farten

Praktiske oplysninger 
 Sted:  

Scandic Hotel Sluseholm
en, M

olestien 11, 2450 København SV 
 Tilm

eldingsfrist: 
 Pris: 

Tilm
elding inden 5. m

aj 2018 
 

 
Præ

-kongres  kr. 600 
 

 
10. juni  

kr. 675 
 

 
11. juni  

kr. 1425 
 

 
12. juni  

kr. 500 

 
Ved tilm

elding efter 5. m
aj tillæ

g på 15%
 

 
 

 
O

vernatning: 
Enkeltvæ

relse incl. m
orgenm

ad 
 

9.-10. juni 
kr. 1045 

 
10.-11. juni  kr. 1045 

 
11.-12. juni  Første 100 væ

relser kr. 1045 
 

 
Herefter kr. 1295 

 
Delt dobbeltvæ

relse incl. m
orgenm

ad 
 

9.-10. juni 
kr. 625 

 
10.-11. juni 

kr. 625 pr. person 
 

11.-12. juni  Første 100 væ
relser kr. 625 pr. person 

 
 

Herefter kr. 750 pr. person 
 Tilm

elding: 
U

dfyld venligst vedlagte blanket, som
 sendes til læ

gesekretæ
r 

Lene Tilgreen N
ielsen, Lene.Tilgreen.N

ielsen@
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 m

odtage en bekræ
ftelse/kvittering



 

 

Tilmeldingsblanket Børnedage 2018 
 
 
Navn: ____________________________________________________________ 
 
 
e-mail: ___________________________________________________________ 
 
Jeg deltager i 
 
F Præ-kongres 9.-10. juni kr. 600 kr. ___________ 

 

F Børnedage 10. juni kr. 675 kr. ___________ 

F Børnedage 11. juni kr. 1425 kr. ___________ 

F Børnedage 12. juni kr. 500 kr. ___________ 

 

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

 

F Overnatning 9.-10. juni  

 F Enkeltværelse kr. 1045  kr. ___________ 

 F Delt dobbeltværelse kr. 625 kr. ___________ 

 

 Deler værelse med: _______________________________ 

F Overnatning 10.-11. juni  

 F Enkeltværelse kr. 1045  kr. ___________ 

 F Delt dobbeltværelse kr. 625 kr. ___________ 

 

 Deler værelse med: _______________________________ 

F Overnatning 11.-12. juni kr. 1045  

 F Enkeltværelse kr. 1045  kr. ___________ 

 F 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 
 


