
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    Refusion: Dagen er godkendt til refusion for praktiserende læger ved Fonden for Almen Praksis. Aktivitetsnummer: 
    2022-0472. Praksispersonale kan ikke få refusion for selvvalgt efteruddannelse.  
  
   Tilmelding skal ske senest 24. maj 2022 til SVS-KommuneogPraksis@rsyd.dk. 
   Husk at informer om, hvorvidt I deltager i alle / udvalgte blokke.  

Program for dagen 
 
    08.00          Ankomst og morgenmad  
 
    08.30          Velkomst v. Jytte Møller, praksiskonsulent og praktiserende læge 
  

08.35           Blok I: Spædbørnsproblematikker v. Børne- og Ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus   
 
Der vil være en gennemgang af årsager, udredning og behandling af spædbørnsforstoppelse samt refluks. 
Herunder behandling med movicol ved spædbørnsforstoppelse.  
 
Herefter vil der være gruppebaserede drøftelser af det tværsektorielle samarbejde omkring disse patientgrupper.  
Blok I sluttes af med en fælles erfaringsudveksling og opsummering af de vigtigste budskaber.  

 

   10:30           Pause  
 

   10: 45          Blok II: Børneproblematikker v. Børne- og Ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus 
    
   Der vil være en gennemgang af årsager, udredning og behandling af astma, allergi og intolerance (herunder 
   madallergier) samt inkontinens (herunder nattevædning).  

 
Herefter vil der igen følge gruppebaserede drøftelser af det tværsektorielle samarbejde, samt erfaringsudveksling  
og opsummering i plenum.  

  

   12:45           Frokost  
 

   13:15           Blok III: Børn og unge i udsatte funktioner v. Esbjerg Kommune, Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland 
                        Esbjerg og Børne- og Ungeafdelingen, Sydvestjysk Sygehus 
    
   Der vil være en præsentation af arbejdet med børn og unge med mistrivsel i kommuner og region. Formålet er at styrke 
   kendskabet til hinandens muligheder og udfordringer i arbejdet med børn og unge med mistrivsel.  
 
  Der vil være oplæg fra PPR og familieafdelingen i Esbjerg Kommune, Fremskudt Funktion i Børne- og Ungdomspsykiatrien 
  og det funktionelle team i Børne- og Ungeafdelingen. Der sættes igen tid af til drøftelser, erfaringsudveksling og fælles 
  opsummering.  

  
   15:15           Afsluttende bemærkninger og evaluering af dagen   
 
   15:30           Tak for i dag 
 

Praktiserende læger, praksispersonale samt kommunale- og 
regionale interessenter inviteres til en tværsektoriel temadag om 

børne- og ungeproblematikker 
 

Tirsdag d. 7. juni 2022 kl. 08.30-15.30 
Sydvestjysk Sygehus, Auditoriet. Haraldsgade 12, 6700 Esbjerg 

mailto:SVS-KommuneogPraksis@rsyd.dk

