
 

 

DPS Børnedage 2019 
 
 
Børn og Unge Afdelingen, Herning er glade for at kunne invitere til Børnedage 

2019, som kommer til at foregå d. 12-14 maj. 

Børnedage vil også i år være forudgået af en YP-prækongres, der starter 

lørdag d. 11/5.  

Vi er netop ved at få de sidste aftaler i hus, men kan allerede nu præsentere 

et spændende program for alle 4 dage. 

- OBS program med forbehold for ændringer. 

  



 

 

YP-Prækongres 
Lørdag 11. Maj 

 

12.30 - 13.15   Ankomst og Sandwich. 

   - YP Kongressen bliver lørdag holdt på   

   biblioteket i Herning. Østergade 8, 7400  

   Herning 

13.15 - 15.15  Mød Speciallægen. 

   Mød eksperten fra en række af de specialer  

   vi som pædiatere ofte arbejder sammen  

   med. Hver ekspert vil undervise i de ting en  

   pædiater bør vide indenfor deres speciale.  

   Samtidig vil der være tid til at få svar på de  

   spørgsmål, man aldrig lige får stillet en sen  

   nattetime i en travl vagt. 

15.15 - 15.45  Pause. 

15.45 - 17.00  Læger Uden Grænser. 

   Oplæg med beretninger fra YP’er der har  

   været udsendt til nogle af verdens   

   brændpunkter med Læger Uden Grænser. 

 

17.00 - 18.00   Pause 

   Mulighed for at tjekke ind på    

   hotelværelset. DGI-Huset Herning. 

 

 

18.00 - ??.??  Spisning og Socialt samvær 

Vi har booket bord på en af Hernings restauranter, 

og vil efter middagen gå videre ud i Hernings 

aften/natteliv. Her kan der vindes præmier i den store 

PubQuiz, der løber af stablen på vinbaren.  

 

Søndag 12. Maj 

 

07.00 - 08.00   Træning for de morgenfriske. 

   Bliv aktiveret fra morgenen af i en af DGI  

   husets mange motionssale. 

 

08.00 - 09.00   Morgenmad.  

 

09.00 - 10.00  Programpunkt følger. 

   Her glæder vi os til at afsløre et spændende  

   programpunkt. 

10.00 -12.00  Fremragende Formidling 

   Ken L. Hansen Cand. Mag i retorik, forfatter  

   til bogen TÆND og tidl. TEDx taletræner.  

   Kommer og gør os alle bedre til formidling,  

   så vores powerpoint shows bliver noget  

   andet end gul skrift på blå baggrund,   

   nervøsiteten forsvinder fra vores kropssprog  

   og vores budskab kommer klart igennem.  



 

 

Børnedage 2019 
 
Søndag d. 12 Maj 

11.30 - 13.00   Registrering og Frokost. 

 

13.00 - 13.15  Velkomst. 

 

13.15 - 14.15   Programpunkt følger 

 

14.15 - 15.45  Fremtidens Pædiatri. 

   Paneldebat om fremtidens pædiatri.     

15.45 - 16-.30  Pause 

   Besøg udstillerhallen. 

16.30 - 18.00   Kliniske Retningslinjer 

   Plenumdiskussion af 2 nye kliniske   

   retningslinjer. Kåring af årets retningslinje. 

 

18.00 - 18.30  Pause 

    

18.30 -    Generalforsamling m. spisning. 

    

Mandag d. 13. Maj 

06.45 - 08.00   Træning for de morgenfriske 

   Bliv aktiveret fra morgenen af i en af DGI  

   husets mange motionssale. 

07.30 - 08.30  Morgenmad 

 

08.30 - 09.00   MR uden anæstesi 

   Stine Bjerrum Runge. Oplæg om Children  

   Centred Care på Røntgenafdelingen   

   Kolding, der har reduceret behovet for   

   anæstesi af børn 4-6 år fra 57% til 5%. 

 

09.00 - 10.00  Reumatologiudvalget.  

   Martin Boesen - Muskuloskeletale smerter 

   Troels Herlin - Motion, smerter og   

   fysisk aktivitet ved JIA 

     

10.00 - 10.30  Pause 

   Besøg udstillerhallen. 

 

10.30 - 12.00  Endokrinologiudvalget 

 

 

12.00 - 13.00  Frokost 

   Afholdes i udstillerhallen. 

 

13.00 - 14.30  Healing Architecture - Integreret leg  

   Antropolog Birgitte Folmann, arkitekt  Esben  

   Skouboe og børnelæge  Morten Schrøder.  

   Hvordan arkitektur og leg er tænkt   

   med ind som en del af indretningen af de nye  

   børne og unge modtagelser. Paneldebat  

   efterfølgende 



 

 

14.30 - 15.15  Pause 

   Besøg udstillerhallen. 

15.15 - 17.00  Parallelsessioner 

   - Årets PhD’er fremlægges    

   - Forskningstræning, Posterpræsentation. 

17.00 - 17.30   Pause 

   Mulighed for at skifte til det store festskrud,  

   - hvis det ikke har været på fra morgen. 

17.30 -19.00  Bigband og Bobler 

   Børn og Unge afdelingen i Herning byder på  

   et glas champagne, med musikledsagelse  

   fra et 16 mand stort Big Band.  

19.00 -   Middag og Fest 

 

Tirsdag d. 14 Maj 

09.00 - 10.30  Adipositas udvalget 

Hvornår skal svær overvægt behandles? Hvilke 

objektive fund skal du være særlig opmærksom på 

hos børn og unge med svær overvægt? Hvordan 

håndteres følgesygdomme til overvægt blandt børn? 

Hvad er der af behandlingstilbud til denne gruppe af 

patienter og kan kroppens regulering af fedtmassen  

hjælpe os i forståelsen af og behandlingen af 

overvægt? 

 

10.30 - 11.00  Pause 

 

11.00 - 12.30    Gastroenterologi udvalget 

 

12.30 - 13.00  Afslutning 

   Tak for i år. Næste års værter. Frokost To-Go  



 

 

Praktiske informationer. 

 
Sted:   Herning Kongrescenter MCH, Østergade 37 7400  

  Herning. 

Hotel:  DGI-Huset Herning,  Kousgaardsplads 3, 7400   

  Herning.  
Tilmelding:   via link  
  
https://event.organicer.dk/ereg/newreg.php?eventid=387691& 
 

Priser:  Børnedage  

  YP-døgn:  600 kr. 

  Søndag:  500 kr. 

  Mandag:  1100 kr. 

  Tirsdag:  400 kr. 

  Søn-tirsdag:  1700 kr. 

  Full-fee:  +15 %  fra 10.4 2019 

   

  Overnatning DGI huset 

  Enkeltværelse:  895 kr.  per døgn 

  Dobbeltværelse:  995 kr. per døgn 

  Overnatningspriser er med morgenmad og fri   

  afbenyttelse af DGI-Husets faciliteter, herunder   

  fitness og svømmehal. 

 

Kontakt ved spørgsmål 

Ledende overlæge Charlotte Søndergaard  2926 3595 

 

   


