
NATIONAL  
DIABETESKONFERENCE

7. OKTOBER 2019

VIDENSDELING PÅ TVÆRS: Diabetes i spændingsfeltet 
mellem almen praksis, kommune og hospital. 
ARRANGØR: De 5 regionale Steno Diabetes Centre (SDCC, SDCA, SDCN, SDCS, SDCO) 



VIDENSDELING PÅ TVÆRS
Konferencens tema er i 2019: ”Vidensdeling på 
tværs: Diabetes i spændingsfeltet mellem almen 
praksis, kommune og hospital.” 

Hvilke udfordringer og muligheder er der for samarbe-
jde mellem almen praksis, kommuner og hospitalsse-
ktoren? Til denne konference samler vi sundhedspro-
fessionelle på tværs af faggrænser for at dele viden 
og udveksle erfaringer.

De 5 Steno Diabetes Centre og Diabetesforeningen 
byder velkommen til en dag med debat og eksem-
pler til inspiration, inklusive en række workshops, som 
sætter fokus på brug af data, brug af viden, livsstilsin-
tervention, diabetes og psykisk sygdom og patien-
trapporterede oplysninger.

Der er mulighed for at deltage i to workshops, hvor de 
gode ideer vil blive samlet op i plenum som afslutning.

MÅLGRUPPE
Fagprofessionelle der arbejder med diabetes i 
primær- og sekundærsektoren, samt personer med 
organisatorisk ansvar for diabetes i kommuner og re-
gioner.

PRIS: 405 kr. som dækker forplejningen.
Konferencen er godkendt til refusion i Fonden for 
Almen Praksis, aktivitetsnummer 2019-0441 

 TID OG STED
 Mandag 7. oktober 2019 
 kl. 9:00 – 16:30
 Hotel Park Inn, Engvej 171, 2300 København S  
 (tæt på Københavns lufthavn og  Femøren metro-station)

ARRANGØR
Arrangør Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) 
i samarbejde med Steno Diabetes Center Aarhus, 
Steno Diabetes Center Odense, Steno Diabetes 
Center Sjælland, Steno Diabetes Center Nord og  
Diabetesforeningen.
Konferencen er støttet af Kvalitet i Almen Praksis i  
regionerne.

TILMELDING PÅ 
www.sdcc.dk

Tilmeldingsfrist er 14. september 2019

SÆT DIABETES PÅ DAGSORDENEN: 
DEN NYESTE VIDEN, FAGLIG SPARRING, DEBAT OG WORKSHOPS



PROGRAM

NATIONAL DIABETESKONFERENCE 2019 

08.30-09.30 Ankomst, registrering og morgenmad 

09.30-09.50 Velkommen
v/ Louise Hansen med T2DM, Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef SDCC, og 
Helle Middelfart, alment praktiserende læge 

09:50-11:05 Samarbejde om diabetesbehandling i spændingsfeltet mellem almen
praksis, kommuner og hospitaler 

Paneldebat v/ moderator Ulla Bjerre-Christensen 

Sundhedsstyrelsen – Camilla Rathche,  centerchef i Center for planlægning
Praksissektoren – Jørgen Steen Andersen, alment praktiserende læge
Kommunernes Landsforening – Christian Harsløf, formand for KL
Hvad vil regionerne/hospitalerne? – Dorthe Crüger, ledelsesambassadør for 
offentlig ledelse. 
Diabetesforeningen – formanden for Diabetesforeningen

11.05-11.25 Kaffepause og netværk

11.25-12.25 Tværsektorielt samarbejde i praksis – eksempler til inspiration
• Tværsam – Center for Diabetes, Københavns Kommune v. Thomas Saxild,  
      alment praktiserende læge, Charlotte Glümer, centerchef, Center for  
      Diabetes, Københavns Kommune

• Erfaringer fra Rebild Kommune med brug af virtuelle løsninger til sårbare  
      borgere, der er vanskelige at fastholde i behandlingsforløb v. leder af syge- 
      plejen Hanne Bjerring Eriksen, Rebild Kommune 

• Virtuel konference mellem almen praksis og endokrinologisk ambulatorium v.  
      Lene Sundahl Mortensen, afdelingslæge, endokrinologisk afd., Horsens

12.25-13.10 Frokost

13.10-14.10
14.30-15.30

Workshops – se beskrivelser
Hver workshop finder sted to gange. Deltagerne kan vælge to workshops hver.

14.10-14.30 Kaffepause 

15.35-16.00 Opsamling af perler fra workshops: Gode ideer at gå hjem med. 

16.00-16.05 Afrunding 



WORKSHOP 1
Databaseret kvalitetsudvikling på tværs af almen 
praksis, kommune og hospital
Der er mere og mere brug for at bruge data til at 
forbedre kvaliteten af diabetesindsatsen.

Hvilke data generes på diabetesområdet på tværs 
af de tre sektorer? Og hvordan kan disse data po-
tentielt blive til ”fælles data” og forbedre kvaliteten af 
diabetesbehandlingen? Hvordan lærer vi af og med 
hinanden?

• Jan Erik Henriksen, centerdirektør, overlæge, SDCO
• Repræsentant fra almen praksis, Odense
• Kommunerepræsentant 
• Regionsrepræsentant

WORKSHOP 2
Behandling af T2DM, hvordan kombinerer vi fag-
gruppernes viden? 

Diabetesbehandling i primærsektoren bliver tiltagen-
de kompleks, og det stiller større krav til samarbejde. 
Hvordan kan vi sammen blive klædt fagligt på til at 
løse de komplekse opgaver? Kan vi med et fælles 
udgangspunkt for læger og sygeplejersker i almen 
praksis og sygeplejersker i kommunerne gøre hver- 
dagen med diabetes lettere for borgerne? Vi tager 
udgangspunkt i konkrete cases og problemstillinger. 
Du får tilsendt materiale inden workshoppen, så vi har 
et fælles grundlag. 

• Helle Middelfart, praktiserende læge, Holte
• Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef, 
 overlæge, SDCC
• Solveig Jansen, diabetessygeplejerske, SDCC

WORKSHOP 3
Livsstilsintervention hos personer med type 2 dia-
betes – hjælper det?

Hvilken evidens har vi om nytten af vægttab og øget 
fysisk aktivitet hos personer med type 2-diabetes? 
Med udgangspunkt i cases får du ideer til, hvordan 
livsstilsændringer kan gennemføres i primærsektor-
en. Workshoppen vil også sætte fokus på de svært 
overvægtige med type 2-diabetes, og hvordan denne 
gruppe kan hjælpes.

• Anneli Sandbæk, professor i almen medicin, SDCA
• Jens Meldgaard Bruun, ernæringsprofessor, SDCA

WORKSHOP 4
Patienten med både diabetes og psykisk sygdom 
– hvordan hjælper vi dem bedst?

Personer med en psykiatrisk sygdom, der samtidig 
har diabetes, har ofte en ikke særlig velbehandlet di-
abetes. De oplever problemer i koordineringen mel-
lem somatisk og psykiatrisk behandling og mellem 
sektorer. Patienter med kronisk sygdom har også en 
øget risiko for at udvikle psykisk sygdom, herunder 
angst og depression. Men vi er ikke gode til at opdage 
samtidig psykisk sygdom hos patienter med erkendt 
diabetes.

Med udgangspunkt i konkrete cases sættes der fo-
kus på tidlig opsporing og tværfagligt og tværsektori-
elt samarbejde. Hvordan bliver vi bedre?

• Susanne Reventlow, professor og forskningsleder
• Christina Augusta Buchholt, centerchef, 
 speciallæge i psykiatri, SDCS
• Lise Tarnow, læge, centerdirektør, SDCS 

WORKSHOP 5
”PRO i diabetes – Hvordan sikrer vi, at vores indsats 
giver værdi for patienten?” 

Workshoppen giver indsigt i konkret anvendelse af 
Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) i klinisk prak-
sis, og hvordan det kan danne grundlag for et stærkt 
tværsektorielt samarbejde. Det drejer sig om blandt 
andet om støtte til dialog, behandling og ikke mindst 
visitation – og et styrket samarbejde mellem patient 
og behandler.

Med udgangspunkt i konkrete cases stilles der skarpt 
på værdien af “patientrapporterede oplysninger” - 
altså oplysninger, som kun kan komme fra patienten 
- og hvordan disse oplysninger kan forbedre samtale, 
behandling og rehabilitering.

• Niels Ejskjær, professor, SDCN
• Lise Mellergaard Nielsen, sygeplejerske, SDCN

WORKSHOPS


