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Styrker sundhedsfaglige gennem u
 ddannelse og v idensdeling
Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk
ernæring for både kliniske diætister, cand.scient’er, læger, sundhedsplejersker,
sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter.
Formålet med Nutricia Academia er at øge bevidstheden og viden om identificering og håndtering af tilstande, hvor klinisk ernæring er en del af patientbehandlingen. Nutricia Academia tilbyder evidensbaserede uddannelsesaktiviteter og
videnskabeligt og klinisk baseret netværksdannelse.
Nutricia er specialiseret i avanceret medicinsk ernæring og fokuserer udelukkende på forskningsbaserede og videnskabeligt underbyggede ernæringsløsninger,
som er udviklet til at opfylde behovene hos patienter og individer, for hvem en
normal kost ikke er tilstrækkelig eller mulig.
Du kan løbende holde dig orienteret om datoer for afholdelse og programmer
på www.nutricia.dk/academia. Elektronisk tilmelding via link på hjemmesiden:
www.nutricia.dk/academia.
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Deltagelse på Nutricia Academia er gratis.

En stor tak til styregrupperne bag Nutricia Academia
Nutricia Academia tilrettelægges i samarbejde med flere styregrupper bestående af sundhedsprofesionelle. Styregrupperne yder et stort bidrag til Nutricia
Academia, dels i tilrettelæggelsen og udførelsen af uddannelsesaktiviteterne,
men ikke mindst, så sikrer de faglig tyngde og relevans.
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Andre tilbud
Du kan se eller gense præsentationer fra Nutricias symposier afholdt i udlandet i
forbindelse med videnskabelige kongresser som bl.a. ESPEN, ESPGHAN, SSIEM
og mange flere. Gå ind på www.nutriciacongresses.com og se live præsentationer med førende internationale eksperter.
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NYT – Nutricia ESPEN highlights
– Bliv opdateret på de seneste tendenser og studier fra
ESPEN* kongressen 2018
Målgruppe
Som et nyt initiativ afholder Nutricia 3 gå-hjem møder for ernæringsinteresserede læger, diætister, cand.scient’er og sygeplejersker, hvor highlights fra ESPEN
kongressen 2018 præsenteres.

NYT – Nutricia Uddannelsesdag for
kommunalt ansatte diætister
– Uddannelsesdag for kliniske diætister i landets kommuner
Målgruppe
Som et nyt initiativ udbydes nu en uddannelsesdag for kommunalt ansatte diætister med fokus på rehabilitering og skrøbelige ældre.
Indhold og kompetencer

Indhold og kompetencer
Undervisningen baserer sig på de vigtigste videnskabelige indsigter fra ESPEN
kongressen 2018 og er således en spændende mulighed for at blive opdateret på
de vigtigste tendenser og nye studier, som blev præsenteret på kongressen.

Høj faglighed og aktuelle emner. Nutricia lægger vægt på, at dagens program
har et højt fagligt niveau, og at det er ledende nationale eksperter, der står for
undervisningen.

Underviser

Nutricia inddrager eksterne sundhedspersoner i planlægningen af det faglige
program.

Undervisningen varetages af en af Danmarks førende eksperter indenfor klinisk
ernæring.
Praktisk information
Afholdes i september/oktober på hhv. Sjælland, Fyn og i Jylland.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia

Underviser
Undervisningen varetages af eksterne foredragsholdere, som er førende indenfor
det pågældende område.
Praktisk information
Afholdes i efteråret 2018 i Odense.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia

*ESPEN er det Europæiske Selskab for Enteral og Parenteral Ernæring.
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Nutricia Diætistdag

Nutricia SOSU-assistentdage

– Uddannelsesdag for kliniske diætister

– En uddannelsesdag for social- og sundhedsassistenter i
primær sektor

Målgruppe
Samlingspunkt for landets kliniske diætister.
På Nutricia Diætistdag mødes ca. 100 af landets kliniske diætister til en spændende og lærerig dag om ernæring.

Målgruppe

Indhold og kompetencer

Indhold og kompetencer

Høj faglighed og aktuelle emner. Dette år vil programmet tage udgangspunkt i
ernæring til den onkologiske patient.
Nutricia lægger vægt på, at dagens program har et højt fagligt niveau, og at det er
ledende nationale og internationale eksperter, der står for undervisningen.

Kurset er et basiskursus med det formål at øge deltagernes viden om ernæring
og medicinsk ernæring med fokus på det praksisnære. Deltagerne vil modtage et
bevis på deres deltagelse. Fokus vil være på ernæringsfysiologi, mellemmåltider,
appetit samt mad- og måltidskultur.

Nutricia inddrager en gruppe af diætister i planlægningen af programmet.

Undervisere

Underviser

Lise Munk Plum, Klinisk Sygeplejespecialist, Rigshospitalet.
Anne W. Ravn, Klinisk Diætist, Skejby Hospital

Undervisningen varetages af eksterne foredragsholdere, som er førende indenfor det pågældende område.
Praktisk information
Nutricia Diætistdag afholdes for 15. gang i træk mandag d. 5. november 2018.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia
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En uddannelsesdag målrettet social- og sundhedsassistenter i primærsektoren,
der ønsker at øge deres kompetencer indenfor ernæring og medicinsk ernæring.

Praktisk information
Kurset afholdes nedenstående datoer fordelt i både Øst- og Vestdanmark:
Mandag d. 16. april (ØST)
Torsdag d. 17. maj (VEST)
Torsdag d. 7. juni (ØST)
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia
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Nutricia Cand.scient. dag
– Uddannelsesdag for cand.scient.’er i klinisk ernæring
Målgruppe
En uddannelsesdag inden for klinisk ernæring, der henvender sig til cand.
scient.’er i klinisk ernæring.
Indhold og kompetencer
Undervisningen tager udgangspunkt i patientcases. Cases medbringes af underviseren og evt. af deltagerne. Dagen afsluttes med et inspirerende indlæg ved en
ekstern oplægsholder indenfor et aktuelt emne. Deltagerne får mulighed for at
udveksle erfaringer og opnår ny evidensbaseret viden indenfor klinisk ernæring.
Underviser
Henrik Højgaard Rasmussen, professor, overlæge, Ph.d., leder af Center for
Ernæring og Tarmsygdomme. Aalborg Universitetshospital.
Praktisk information
Afholdes i efteråret 2018.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia
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Nutricia Pædiatridag

Nutricia Sundhedsplejerskedag

– Uddannelsesdag for kliniske diætister og sygeplejersker,
der arbejder med børn

– Uddannnelsesdag for landets sundhedsplejersker
Målgruppe

Målgruppe
En uddannelsesdag i pædiatri for børnesygeplejersker og kliniske diætister med
foredrag skræddersyet til aktuelle emner, der relateres til ernæring hos børn.
Emnerne for dagen varierer, men er centreret omkring børns ernæring, trivsel og
udvikling.
Indhold og kompetencer
Programmet varierer fra gang til gang og har tidligere inkluderet emner som;
allergi og fødevareaversioner, inflammation og vækst, ernæring til børn med specielle behov, coaching teknikker og metoder i forældresamtaler samt kosttilskud
til børn – nu og i fremtiden. Deltagerne får ny viden, der kan anvendes i praksis til
optimering og håndtering af patientbehandlingen og relationen til pårørende.
Nutricia inddrager eksterne sundhedspersoner i planlægningen af det faglige
program.

En uddannelsesdag for sundhedsplejersker med fokus på børns ernæring, trivsel
og udvikling.
Indhold og kompetencer
Programmet varierer fra gang til gang. Deltagerne får ny viden, der kan anvendes
i praksis til optimering og håndtering af børns ernæring, trivsel og udvikling.
Underviser
Undervisningen varetages af eksterne foredragsholdere, som er førende indenfor det pågældende område.
Praktisk information
Afholdes i Jylland i efteråret 2018.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia

Underviser
Undervisningen varetages af nationale og internationale eksperter, der er ledende indenfor pædiatri på hver deres område.
Praktisk information
Nutricia Pædiatridag forventes afholdt i efteråret 2018.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia

Nutricia Academia 3rd Paediatric
Nordic Food Allergy Symposium
For tredje gang afholdes det nordiske symposium “Paediatric Nordic Food Allergy
Symposium” i Stockholm. Nutricia inviterer til en inspirerende dag med nye
videnskabelige og praksisrelevante emner samt interessante debatter. Et panel
bestående af førende eksperter fra Storbritannien og Skandinavien forelæser.
Programmet omfatter emner som fødevareallergi og atopisk dermatitis, tolerance induktion og udvikling samt mikrobiomet i tarmen og huden.
Praktisk information
Afholdes d. 15. marts 2018 i Stockholm.
Mere information og tilmelding via www.nutricia.dk/academia
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