
  

 

Den svære Pædiatri i Praksis 
Sicilien, Italien, 24. oktober til 29. oktober 2021 (4 kursushverdage) 
Pris: læger 19.800 

Undervisere: 

Overlæge, dr. med. Anders Pærregaard (AP) 

Speciallæge i pædiatri, Lise Lykke Thomsen (LLT) 

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding (PHV) 
 

Efteruddannelsestema er: 
At styrke de deltagende lægers evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle barnets sygdomme, 
somatisk og psykisk i almen praksis, herunder samarbejde med kommune, speciallæge og sygehus. Hvad 
kan den praktiserende læge selv behandle, hvornår skal der visiteres? 
Barnet og barnets sygdomme fylder meget i praksis og modsat de fleste andre lande i Europa er det i 
Danmark den praktiserende læge, der hovedsagelig varetager kontrol og behandling. 
Kurset vil give deltagerne et resumé af barnets vigtigste sygdomme, herunder udredning, behandling i 
praksis, hos speciallæge og på sygehus. 
Kursets grundform er katedrale forelæsninger med tid afsat til diskussion efter hver enkelt præsentation. 
Kurset afspejler i sin form hverdagen i almen praksis, problemstillinger og dialogen mellem den praktiserende 
læge, speciallægen og overlægen på sygehuset. Hver dag afsluttes med en gruppediskussion omkring 
dagens lektioner. 
I rejsen indgår alle måltider og transport/udflugter på Sicilien på nær et aftensmåltid. Deltagerne sørger selv 
for transport fra og til lufthavn og til kursussted. Catania er fly-destinationen, der er tættest på Ortigia. 
 
Sted og hotel: 
Autentisk, misligholdt, fortidens storhed og forfald. Ingen er uberørt efter blot en dag i den ½ x 1 kilometer 
store ø og by Ortigia, der blev grundlagt for mere end 2.500 år siden. Vi bor midt i centrum på Hotel Domus 
Mariae ud mod havet, hvor seminaret afholdes i et gammelt nonnekloster, der nu er indrettet som hotel. Vi 
mødes til get-together middag om søndagen. 
 
  



  

 

Den svære Pædiatri i Praksis 
 

4 kursusdage, Ortigia, Sicilien, 24 - 29 oktober 2021 

 

Det systematiske efteruddannelsestema er: 

At styrke de deltagende lægers evne til at håndtere, udrede, diagnosticere og behandle barnets sygdomme, 
somatisk og psykisk i almen praksis, herunder samarbejde med kommune, speciallæge og sygehus. Hvad 
kan den praktiserende læge selv behandle, hvornår skal der visiteres? 

Barnet og barnets sygdomme fylder meget i praksis og modsat de fleste andre lande i Europa er det i 
Danmark den praktiserende læge, der hovedsagelig varetager kontrol og behandling.  

Kurset vil give deltagerne et resumé af barnets vigtigste sygdomme, herunder udredning, behandling i 
praksis, hos speciallæge og på sygehus. 

Kursets grundform er katedrale forelæsninger med tid afsat til diskussion efter hver enkelt præsentation. 
Kurset afspejler i sin form hverdagen i almen praksis, problemstillinger og dialogen mellem den praktiserende 
læge, speciallægen og overlægen på sygehuset. Hver dag afsluttes med en gruppediskussion omkring 
dagens lektioner. 

  



  

 

Den svære Pædiatri i Praksis 
 

PROGRAM 
Søndag den 24. oktober:  

Ankomst 

Mandag den 25. oktober: 
Neurologisk undersøgelse – kliniske fund og betydning (større børn) (LLT) 
Hjernens udvikling og neurologisk undersøgelse hos et normalt nyfødt barn (LLT) 
Udvikling – den normale - forsinket udvikling – red flags (LLT) 
Øvre dyspepsi. Spædbarnet: Hvornår er det gylp og hvornår reflukssygdom (AP) 
Spædbarnet: Forstoppelse - AP 
Spædbarnskolik – er der noget nyt? (som lægen bør vide) (AP)  
Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 
 

Tirsdag den 26. oktober: 
Normalt og abnorm vækstmønster hos børn (LLT) 
Normal og abnorm pubertet hos børn (LLT) 
Akutte mavesmerter - appendicitis acuta - meningokoksygdom (AP) 
Urinvejsinfektioner. Diagnostik, kontrol og behandling (AP) 
Kroniske mavesmerter – spændingsmavepine hos skolebarnet (AP) 
Astma + høfeber (LLT) 
Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 
 

Onsdag den 27. oktober: 
Epilepsi – vigtigste anfaldstyper -video – behandling (LLT) 
Non-epileptiske anfaldsfænomener – diagnostik og prognose (LLT) 
Hovedpine – diagnose -red flags – us + beh (LLT) 
Gruppediskussion omkring dagens lektioner (PHV) 
 

Torsdag den 28. oktober: 
De hvide gifte I. Laktosefri? Hvem, hvor meget og hvornår? (AP)  
De hvide gifte II. Glutenfri diæt?  Godt for alle? (næppe) (AP) 
Gastroenterit. Hvad kan man gøre i praksis? (AP)  
Ticks – tourette /Benigne stereotypier – godartede bevægeforstyrrelser (LLT) 
Funktionel sygdom-underretningspligt (LLT) 
Probiotika - godt for det hele? (AP) 
Spædbarnsernæring: amning og modermælkserstatning – AP  
Resumé, gruppediskussion 
 

Fredag den 29. oktober:  
Afrejse Danmark 

  



  

 

 
Godkendelse: Pædiatri i Praksis 
 

Kurset er godkendt af Fonden for Almen Praksis. 

 

Kurset har fået aktivitetsnummer:  

2021-0518 Opdatering i børn og unge i almen praksis (1 dag) 24. - 29. oktober 2021 Sicilien 

 

Hvis man vil bruge sin systematiske efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for:  

1 dags tabt arbejdsfortjeneste á 4500 kr., 1 dags kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i 
transportgodtgørelse. 

Temaet for dette systematiske kursus er: Opdatering i børn og unge i almen praksis (1 dag) 

 

Hvis man bruger sin selvvalgte efteruddannelseskonto, kan man søge om refusion for: 

3,5 dages tabt arbejdsfortjeneste á 4000 kr., 4 dages kursusafgift á 2400 kr. og maks. 1500 kr. i 
transportgodtgørelse. 

 

Her findes link til ”Guide til ansøgning om refusion”:  
https://plo-e.dk/sites/default/files/guide_til_ansogning_om_refusion.pdf 

Den kan deles ud til deltagerne på kurset. 

 

Derudover har Fonden for Almen Praksis udarbejdet nogle videoguides: 
https://www.laeger.dk/PLO-E-videoguides-kursusrefusion#Video2 

  



  

 

Program 2021 
Kurserne er skræddersyet til den praktiserende læge.  
Flere kursusdage i hvert enkelt kursus er godkendt som systematisk efteruddannelse.  
Deltagerne bestiller og betaler selv for rejse til kursussted; det giver større fleksibilitet. 

Uge 36: Kræftpatienten Ortigia, Sicilien 5. - 9. september (3 hele kursushverdage) 
Undervisere: 

Lars Bastholt - Overlæge, Onkologisk afdeling, OUH 
Niels Viggo Jensen - Overlæge i onkologisk A-team på OUH 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge  

Uge 38, Geriatri Toscana, Italien, 18. - 25. september (1 hele og 1 halv kursushverdage)  
Undervisere: 

Marianne Metz Mørch - Speciallæge i geriatri, overlæge 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

Uge 40: Psykiatri Porto, Portugal, 3. - 8. oktober (4 hele kursushverdage)  
Undervisere: 

Poul Videbech - Professor, overlæge, dr.med. 
Jesper Bay-Hansen - Speciallæge i almen medicin, specialist i klinisk sexologi 
Erik Skovenborg - Speciallæge i almen medicin, forfatter  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

Uge 43, Pædiatri Ortigia, Sicilien, 24. - 29. oktober (4 kursushverdage) 
Undervisere: 

Anders Pærregaard - Overlæge, dr.med. 
Kirsten Holm - Speciallæge i pædiatri  

Kursusleder: Peter Haslund-Vinding - redaktør og læge 

 

Tilmelding   Kursusleder  
Peter Haslund-Vinding 

Mail:   winding@dadlnet.dk  
Mobil:  +45 4025 2284 

 


