
 
 

 
              

   

 

Program 

Kl.8.30-9.15  Registrering og let morgenmad 

Kl. 9.15- 11.00  Tarmbakterier og overvægt i barnealderen   

v/ Cilius Esmann Fonvig, læge og ph.d.,  

H.C. Andersen Børnehospital, Odense 

Overvægt hos børn er et stigende problem og nu kan du få et 

tættere indblik i årsager og komplikationer til overvægt hos børn. 

Cilius vil også fortælle om tarmbakterier – funktion, samspil og 

genetik, samt hvordan human milk oligosaccharides (HMO) kan 

påvirke tarmfloraen. 

Kl. 11.00-11.30  Nyheder fra Nestlé Nutrition 

v/ Karin Kjærgaard Christensen, Produkt Specialist, Nestlé 

Nutrition 

Kl. 11.30-12.30  Let frokost 

Kl.12.30-13.45:  Sutteteknik – i teori og praksis 

v/ Marie Harley, Kiropraktor i klinikken ’Din Børnekiropraktor’  

Marie vil fortælle om erfaringer med børn med amme besvær, med 

fokus på barnets sutteteknik.  

Hvad kræver en normal sutteteknik? Hvad kan årsagerne til en 

dårlig sutteteknik skyldes? Hvordan kan spændinger i nakken og 

kraniet påvirke sutteteknikken og hvornår er et kort tungebånd 

årsagen? Foredraget vil både rumme den teoretiske baggrund og 

cases fra klinikken.  

Kl. 13.45-14.15  Kaffe pause 

Kl. 14.15-15.45 Sansemotoriske forudsætninger for at spise og drikke 

v/ Helle Grøndahl, Ergoterapeut og ejer af Birdhouse. 

Helle vil fortælle om de udfordringer, som børn kan have med at spise, sutte, drikke, savle, tygge og tolerere 

mad af forskellige konsistenser. Du kommer til at lære om de mundmotoriske og sansemotoriske 

forudsætninger for barnets spisning, samt hvordan dette f.eks. understøttes af barnets siddestilling. Under 

foredraget får du som deltager lov at afprøve konkrete teknikker, som du kan bruge i dit daglige arbejde med 

børn og forældre. 

Kl. 15.45-16.00  Afslutning og tak for i dag.  

Vi glæder os til at byde dig velkommen! 

          

Nestlé Nutrition inviterer til Seminar 2018 

Kom godt fra start - Fra inderst til yderst 

 

 

En god start på livet 

 Karin Christensen | Klinisk Diætist og Produkt Specialist, Infant Nutrition | 

Dato og sted 

 

Torsdag d. 5. April i København:  

KLP, Arne Jacobsens Allé 13, 

2300 København S 

(Overfor indgangen til Fields) 

Tilmelding 

Det er gratis at deltage.  

Tilmelding skal ske via mail til 

Karin på 

karin.christensen@dk.nestle.com 

Deadline for tilmelding er senest 

14 dage før mødet afholdes og 

efter ”først-til-mølle”- princippet. 

Transport og Parkering 

Der er mulighed for at parkere i 

kælderen under Fields mod 

betaling. 

Metrostation: Ørestaden 

mailto:karin.christensen@dk.nestle.com

