NUTRICIA INVITERER TIL

NUTRICIA DIÆTISTDAG
Dato
Hvor
For

Tirsdag d. 5. november 2019
ARoS Kunstmuseum, Aros Allé 2, 8000 Aarhus
Kliniske diætister fra hospitaler og kommuner

TEMA
Den geriatriske
patient/borger

Velkommen til Nutricia’s 16. Uddannelsesdag for Kliniske Diætister
som i år har fokus på den geriatriske patient
Programmet vil være centreret omkring den geriatriske patient/borger og med særligt fokus på
funktionstab og væskeproblematikker. Den ældre betragtes fra både et praksis- og forskningsmæssigt
perspektiv og gennem forskellige faggrupper – hvad er vigtigt ifølge lægen, diætisten eller fysioterapeuten?
Kan vi lære noget af hinanden på tværs af funktioner og sammen styrke indsatsen overfor den geriatriske
patient/borger.
I forbindelse med Nutricia Diætistdag vil du som deltager have mulighed for at bevæge dig frit rundt på
museet og se de spændende udstillinger - helt frem til museet lukker kl. 17.00.
Der er et begrænset antal pladser, og husk at Nutricia Direkte kunder har fortrinsret.*
For detaljeret program – se bagsiden.
Har du spørgsmål angående arrangementet, kontakt:
Gitte Lund Hansen på tlf.: 4212 9016, e-mail:
gitte.lund.hansen@nutricia.com eller Signe Braband Jensen på
tlf.: 4212 9019, e-mail: signe.jensen@nutricia.com

Hvis du ikke allerede er tilmeldt - kan
tilmelding ske på
www.nutricia.nemtilmeld.dk/53/

5. november
2019
kl. 12.30 - 15.30

Foreløbigt program**
09.00-09.30

Ankomst og morgenmad

09.30-09.35

Velkommen til uddannelsesdagen
v/Signe Braband Jensen, Medical Affairs Manager, Nutricia

09.35-09.50

Introduktion til det faglige program
v/ moderator Henrik Højgaard Rasmussen, Professor, Overlæge PhD, Aalborg
Universitetshospital

LÆGEN/INDLÆGGELSEN
09.50-10.35

Den geriatriske patient
v/ Catherine Hauerslev Foss, Ledende overlæge, PhD, Klinisk lektor, Ældresygdomme,
Aarhus Universitetshospital

10.35-11.05

Kaffepause

DIÆTISTEN/ERNÆRINGEN
11.05-11.50

ESPEN guideline on clinical nutrition and hydration in geriatrics – fra gammel(t) til
ny(t)
v/ Anne Marie Beck, Docent Metropol, Seniorforsker Herlev-Gentofte

11.50-12.50

Frokost

12.50-14.00

MARKEDSPLADS – få én på opleveren

14.00-14.45

Ny rammeplan for geriatri - ernæring og hydrering
v/Janne Danielsen, Klinisk Diætist, Aarhus Kommune

14.45-15.15

Kaffepause

FYSIOTERAPEUTEN/TRÆNINGEN
15.15-16.00

Fysisk aktivitet til den geriatriske borger
v/ Mette Merete Pedersen, Forsker, PhD og Line Rokkedal Jønsson,
Udviklingsfysioterapeut, MSc, Hvidovre Hospital

16.00-16.20

Opsamling og tak for i dag
v/ moderator Henrik Højgaard Rasmussen, Professor, Overlæge PhD, Aalborg
Universitetshospital og Nutricia

*Diætister fra et arbejdssted, som ikke er Nutricia Direkte kunde, kan også tilmelde sig og vil få endelig bekræftelse
på deres deltagelse 3 uger før afholdelse af Diætistdagen, såfremt der er ledige pladser. Hvis du er i tvivl, om din arbejdsplads er
Nutricia Direkte kunde, så spørg gerne din lokale Nutricia produktspecialist
**titlerne er vejledende og mindre ændringer kan forekomme

