
Akut syge børn og unge har ofte svært ved at 
indtage den nødvendige mængde næring og 
væske, og de kan hurtigt blive alment påvirke-
de. Ligeledes ved vi, at mange kronisk syge børn 
er i dårlig ernæringstilstand og vækstmæssigt 
gået i stå. Ernæring og væske er helt essentiel 
for barnets og den unges almentilstand og hel-
bredelse. Der er den sidste tid kommet ny vi-
den om blandt andet sammensætning af hy-
dreringsvæsker og scoringsredskaber, og du vil 
få en grundig indføring i pleje og behandlings-
muligheder. Ligeledes er der også fokus på er-
næringsudfordringer hos barnet i nyfødtheds-
perioden.

Formål: At give sygeplejersker der arbejder med 
børn og unge indsigt og viden omkring ernæ-
ring, hydrering og væskebalance. Dagen vil be-
stå af oplæg, der tager udgangspunkt i teorier-
ne omkring ernæringsbehov, væskebalance og 
rehydrering lige fra barnet i nyfødtehedsperio-
den til teenageren.

Målgruppen for temadagen: Dig, der professio-
nelt arbejder ser børn og unge i børne- og unge-
afdelinger, i eget hjem og på institutioner.

ERNÆRING TIL AKUT OG  
KRONISK SYGE BØRN OG UNGE

Temadag 18. november 2021

Afholdt af Fagligt Selskab for Sygeplejersker der Arbejder med Børn og Unge

Program

08.30 - 09.00  Registrering og kaffe

09.00 - 09.15 Velkommen

09.15 - 10.45  Generelle principper for ernæring til syge 
børn og unge. Oplægget vil blandt andet 
omhandle sonde- og parenteral ernæring 

  Energibehov og scoringsredskab STAMP 
 v. Karin Kok,  klinisk diætist

10.45 - 11.30 Besøg på stande og kaffe

11.30 - 12.15  Ernæring til akut sygebørn og unge. 
Gennemgang af gastrointestinallanalen 
(GI-kanalen). Oplægget vil blandt andet 
omhandle væskebalance og rehydrering.

 v. Gitte Leth Møller, overlæge

12.15 - 13.00 FROKOST

13.00 - 14.45  Ernæring til kronisk syge børn og unge. 
Oplægget vil blandt andet omhandle 
ernæring ved kronisk tarmsygdomme, 
handicappede børn.

 v. Gitte Leth Møller, overlæge

14.45 - 14.35 Besøg på stande og kaffe

14.35 - 15.50  Amning af det syge nyfødte barn. 
Oplæggetvil blandt andet omhandle børn i 
manglende trivsel, ”svage sutter”.

  v. Marianne Busck-Rasmussen, 
specialkonsulent og sundhedsplejerske. 
MPH,IBCLC

15.50 - 16.00 Nyt fra bestyrelsen – afrunding af dagen

16.15 - 17.15  Generalforsamling



Praktisk info

Temadagen  er  arrangeret  af  Fagligt  Selskab  for  Sygeplejersker  der  Arbejder  med  Børn  og  Unge

Præsentation af  oplægsholdere

Karin Kok 
Uddannet kl. diætist og cand. scient i klinisk ernæring fra Københavns Universi-
tet(KU). Siden 1989 ansat på Rigshospitalet og leder af Børneernæringsenheden 
fra 1994. Var med til at etablere børnekøkken for børn med kræft og siden udbyg-
get det således at alle børn indlagt i Børneungeafdelingen får mad fra børnekøk-
ken i afdelingen. Rådgiver for Sundhedsstyrelsen i forhold til screeningsværktøj 
til børn og unge samt Danske institutionskost. 
Arbejdet med ernæringsterapi til næste alle grupper af sygdomme. Ansvarlig for 
instrukser for ernæringsscreening, ernæringsterapi, parenteral ernæring i Regi-
on Hovedstaden. Medarrangør og underviser på kursus i Klinisk ernæring for børn 
og unge på KU. Censor og underviser på uddannelsen klinisk diætist. Repræsen-
terer pædiatri i Regionen Hovedstadens og Rigshospitalets ernæringskomite.

Marianne Busck-Rasmussen
Marianne er specialkonsulent i Komiteen for Sundhedsoplysning, hun er sund-
hedsplejerske, master i folkesundhedsvidenskab og internationalt certificeret 
ammekonsulent (IBCLC). Marianne har 20 års erfaring fra sundhedsplejen og har 
siden 2013 været kursusleder på Ammekonsulentuddannelsen og netværksleder 
af de Professionelle netværk om amning. Marianne har forsket i etniske mino- 
riteter om amning, hun er medforfatter på sundhedsstyrelsens bog: Amning – 
en håndbog for sundhedspersonale og den nationale kliniske retningslinje om 
etablering af amning. Aktuelt er Marianne projektleder på udarbejdelsen af en 
national klinisk retningslinje om stramt tungebånd hos ammede spædbørn.

Gitte Leth
Troede, at jeg skulle være alment praktiserende læge og var næsten færdig, men 
faldt for pædiatrien og valgte at blive børnelæge.
Jeg er sub-specialiseret i gastroenterologi, hepatologi og ernæring og har de 
seneste 10-15 år overvejende arbejdet inde for dette på Gentofte, Rigshospitalet 
og er nu en del af gastro-teamet på Hvidovre Hospital.
Hvidovre er et af tre steder i Danmark her har højtspecialiseret funktion i gastro- 
enterologi, og vi udreder og følger børn og unge med malabsorbtion, inflam-
matorisk tarmsygdom, tarm motilites-problemer og andre trivselsproblemer. På 
Rigshospitalet var jeg en del af spiserehabiliterings teamet og har stadig et tæt 
samarbejde med spædbarnspsykiatrien vedr. spiseforstyrrede børn.

KOM GRATIS MED PÅ TEMADAGEN:
Meld dig til at skrive referat fra dagen inden 
deadline for tilmelding. Referent udvælges 
efter ”først-til-mølle princippet” ved at 
skrive til Karin.Bundgaard@rsyd.dk

TID: 18. november 2021 
STED: Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart 
PRIS: Medlemmer: 1.000 kr. Ikke medlemmer:  1.500 kr. Studerende: 1.000 kr. 
BINDENDE TILMELDING: Senest 17. september 2021 under  
www.dsr/kurser og arrangementer


