
FORTBILDNINGSDAGAR PEDIATRIK 2006 
FORTBILDNINGSDAGAR PEDIATRIK 2006 
!
För 17:e gången genomfördes fortbildningsdagar för barndietister i september i år. 
Organisatören är som vanligt DRF’s Referensgrupp för Pediatrik. För andra gången 
träffades vi på Långholmen vilket kändes skönt för oss som organiserade dagarna. Risken 
för obehagliga överraskningar minskar avsevärt när man känner till anläggningen och 
personalen sedan tidigare. 

Vi var 42 kollegor från hela Sverige och tillsammans med oss 5 från referensgruppen och 
5 utställare blev vi 52 personer som deltog i årets dagar. Programvalet för årets 
fortbildningsdagar hade en allmän inriktning och passade de flesta barndietister. Totalt fyra 
föreläsare föreläste i intressanta ämnen. De fick mycket gensvar från en frågvis publik. 

!  
Det var fullsatt inför Svante Norgrens föreläsning 

Barnläkare Svante Norgren var torsdagens första och enda talare. Hans föreläsning “Vad 
kan man utläsa ur tillväxtkurvan?” var mycket givande. Bl a tipsade Svante oss om en 
alldeles nyutkommen bok av Lars Hagenäs som kallas för “Den röda luntan” och innehåller 
många olika tillväxtkurvor. En bok varje dietist borde ha på sitt rum och som rekvireras 
genom att kontakta Lars per mail: lars.hagenas@ki.se 

2 kollegor fick dessutom möjlighet att presentera sina patientfall vilket gav upphov till 
intressanta diskussioner samt expertkommentarer från Svante. 

!  
Patientfall med expertkommentator 



På torsdagseftermiddagen besökte deltagarna gruppvis fyra olika workshops. I den första 
berättade Dietist Christina Eklund om berikning. I den andra handlade det om “läkemedel 
relaterade problem med vitaminer och mineraler” av apotekare Per Nydert och i den 3:e 
workshopen berättade jag själv om dietistens roll på en neonatal avdelning. Den 4:e 
workshopen intogs av utställarna som denna gång hade fått schemalagd tid. 

!  
Workshops med tid för diskussion 

Utställarworkshopen bidrog till att deltagarna fick möjlighet att i lugn och ro diskutera med 
varandra under kaffe-/lunchpauserna utan att behöva känna på sig pressen att dessutom 
behöva hinna med “industrin” under denna paus. 

På fredag var det åter igen dags att lyssna på föreläsningar. På förmiddag föreläste såväl 
näringsfysiolog Catharina Tennefors som dietist Carina Heidenborg om 
energiomsättning hos små barn respektive kolhydraträkning vid typ 1 diabetes. 

!  
Catharina Tennefors 

Catharina berättade för oss om sin forskning om barns energibehov och att bl a hennes 
forskningsresultat har legat till grund för ändrade rekommenderade energibehov för barn, 
enligt NNR 2004. 



Carina förklarade för oss vad kolhydraträkning innebär och om vilka typer av patienter som 
lämpar sig för denna behandling och vilka som inte gör det. Eftersom många av oss jobbar 
med diabetesbarn var intresset stort och frågorna många. 

På eftermiddag var det dags för det sista intressanta föredraget som handlade om 
järnbehov hos barn. Det var professor i klinisk nutrition Lena Hulthén som i sin föreläsning 
blev tvungen att varva teori med många frågor från oss deltagare vilket bidrog till 
diskussion och flera uträttade frågetecken. Vi hann tyvärr inte höra allt om järn denna gång 
men hoppas höra mera vid ett annat tillfälle. 

Sammanfattningsvis kan sägas att fokus för dagarna har varit en lagom “mix” av 
föreläsningar, workshops och egen tid. 

Vi barndietister är en heterogen grupp. En hel del av oss har (allt för) många diagnoser 
inom barn. Många jobbar även inom vuxenvården och fler blir mer och mer specialiserade. 
Hittills har de flesta barndietisters utbildningsbehov kunnat tillfredsställas, så även i år med 
ett program som kan vara “bra för alla”. De av oss som sitter på specialisttjänster är 
emellertid kanske mindre intresserade av att komma med på barndagarna utan väntar på 
andra tillfällen, inte sällan utomlands, för att uppdatera sina kunskaper. 

Avslutningsvis kan sägas att heterogeniteten inom barndietistgruppen ställer stora krav på 
oss i styrelsen när det gäller programval för framtida fortbildningsdagar. Som tur är har vi 
två år på oss att fundera ut något lämpligt! 

Givetvis har vi stor nytta av alla önskemål för kommande fortbildningsdagar, som 
deltagarna bidrog med i utvärderingen. 
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