
 

 
 

Temadag om ernæringsterapi for studerende  
på UC SYD, Haderslev  

 
Foreningen af Kliniske diætister vil gerne invitere dig til en faglig tema-eftermiddag om 

ernæringsterapi. Temadagen er arrangeret med henblik på at gøre dig rustet til det arbejde der 
venter dig efter studiet, derfor er det særligt den praktiske del af arbejdet, der betones. 

 
Arrangementet afholdes torsdag d. 5. april i lokale E200 

 
 
Kl. 14:00-14:10. Velkomst. FaKD byder på kaffe, mens i finder jer til rette 
 
Kl. 14:10-14.40. Inspiration – produkter i detail, Karoline Leth, Arla Foods  
 
Præsentation af diverse produkter fra Arla, hvor der er smagsprøver og mulighed for at stille 
spørgsmål.  
 
Kl.14.45-15.30. Oplæg om ernæringsterapi af KD Julie Borg Jensen, Vejle Kommune 
 
I oplægget lægges der vægt på det praktiske arbejde i forhold til udregning af energi- og 
proteinbehov, valg af ernæringsintervention, monitorering og udfyldelse af grøn recept.  
 
Kl. 15:40-16:30. Oplæg om sondeernæring af fra Nutricia 
 
Oplæg om sondeernæring af producenten Nutricia, herunder opstart i sondeernæring, valg af 
produkt, tolerance-problematikker og det praktiske i forhold til indstilling af ernæringspumpen. 
 
Kl. 16:30-17:15. Om sondeernæring med træning på simulationsdukke fra Nutricia 
 
Kort faglig oplæring i anvendelse og praktisk håndtering af sondeernæring og utensilier. 
 
Kl.17:15-17:30. Pause og spisning 
 
Mulighed for at bestille en stor sandwich til 35 kr. Bestillingen afgives i forbindelse med tilmelding 
eller senest tirsdag d. 2. april (betaling til Line).  
 
Kl. 17:30-18:30. Gruppearbejde med cases.  
 
Gruppearbejde med cases udviklet af diætister, der til dagligt arbejder med ernæringsterapi.  
 
 
Tilmelding og betaling for sandwich foregår via din FaKD studierepræsentant på skolen: Line 
Bjerre på line@bjerredata.dk. Ved tilmelding skal du oplyse hvorvidt du ønsker sandwich, som 
skal betales senest d. 2. april. Det er gratis at deltage for FaKD studerende-medlemmer.  
 
Prisen er 75 kr. for studerende ikke-medlemmer, og 275/400 kr. for FaKD medlemmer/ikke 
medlemmer, som skal betales ved at sende en mail til post@diaetist.dk hvor arrangementet samt 
navn + adresse oplyses.  
Tilmeldingsfrist tirsdag d. 2. april. ”Først-til-mølle-princippet”. Begrænset antal pladser. 
Arrangementet er henvendt til studerende, og disse har fortrinsret.  
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