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Referat af deltagelse på FEND konference 
 

 

Baggrund for deltagelse 
Jeg er ansat som adjunkt på Institut for Sygepleje på Metropol, og har som del af min adjunktuddannelse 

været tilknyttet Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital. Her har jeg haft mulighed for at arbejde 

med data vedrørende alkoholindtag hos patienter med type 2-diabetes (tværsnitsstudie). Disse data er fra et 

forskningsprojekt omhandlende ’Shared care’ behandling hos patienter med type 2-diabetes, der varetages 

af Ph.D-studerende Lene Munch. Som en lille del af Ph.D-projektet har Lene Munch og jeg i fællesskab set på 

associationer mellem alkoholindtag og livskvalitet, selvvurderet helbred samt HbA1c hos 128 patienter med 

type 2-diabetes. Dette medførte et abstract, som vi fik optaget på konferencen FEND ’Foundation of 

European Nurses in Diabetes’ med en posterpræsentation. Konferencen blev afholdt i Lissabon, Portugal.  

FEND ”Foundation of European Nurses in Diabetes” 
De emner, som FEND er etableret for, er bl.a. at fremme de offentlige forbedringer i sundhed og behandling 

af patienter med diabetes ved bl.a. at udvikle og fremme diabetes sygeplejerskernes rolle i hele Europa, samt 

fokus på forskning og udvikling inden for dette område. Fokus for denne konference var på kompleksiteten 

og de fortsættende udfordringer af diabetesepidemien i Europa. Patientperspektivet var et centralt tema, og 

kom tydeligt til udtryk i de mundtlige oplæg og i posterpræsentationerne.  
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Fagligt indhold 
Konferencen blev indledt af FEND chairman Kristin de Backer samt FEND president Anne-Marie Felton, og 

efterfølgende af Professor John Nolan, der var repræsentant fra EASD. Her var fokus, bl.a. på det tværfaglige 

samarbejde. De efterfølgende to dage indeholdt programmet adskillige spændende mundtlige oplæg. Her 

kan bl.a. nævnes følgende: Professor Anne Dornhorst talte om at få diagnosticeret patienterne med den 

rigtige type diabetes. Dr Arja Halkoahos oplæg omhandlende etiske implikationer i forbindelse med 

sundhedsvidenskabelig forskning. Dr Tanja Tilles-Tirkkonen fra Finland er forsker og koordinator på ’StopDia 

projektet’. Dette oplæg var særlig interessant, da der var fokus på udvikling og test af forskellige metoder til 

at empower den enkelte patient i af få samt vedligeholde en sund livsstil i forhold til at reducere risikoen for 

udvikling af type 2-diabetes. Fokus var også på patienten, der allerede havde fået type 2-diabetes, men ikke 

er i stand til at ændre livsstil.  

Professor Angus Forbes holdt et meget spændende oplæg om lipohypertrofi i forbindelse med type 1- 

diabetes. Her blev vigtigheden af, at eventuelle vævsforandringer ændrer insulins absorption til blodbanen, 

og derved kan medføre svingende blodsukker, tydeliggjort, med fokus på handlemuligheder.  

Der var tre oplæg, der særligt gjorde indtryk på mig, og som vil bidrage til en øget opmærksomhed på 

patientperspektivet fremover. Det var tre ’patient narrative’, hvor to patienter med type 1-diabetes fortalte 

om hver deres måde at leve med diabetes, samt ambitioner om at ville hjælpe andre med samme sygdom. 

Det tredje oplæg havde pårørendeperspektivet; en mor til en dreng med type 1-diabetes. Alle tre fortællinger 

var meget levende, og enormt inspirerende. 

Dag 2 begyndte med et mundtlig oplæg af Ph.D Mette Due Christensen fra Danmark. Hun har i samarbejde 

med Steno Diabetes Center og Faculty of Nursing and Midwifery King’s College London (med støtte af FEND) 

arbejdet med de bio-psykosociale fænomener i processen med at skulle tilpasse sig til nye omstændigheder 

lige efter diagnosetidspunktet for type 1-diabetes. Hun havde specielt til dette oplæg fokus på ’The 

Honeymoon phase’. Fokus for resten af dagen var på de kognitive følger af diabetes; sammenhæng mellem 

depression, demens og diabetes.  

Alle oplæg gav et stort indblik i kompleksiteten i type 1 og 2-diabetes, som kan med stor fordel anvendes i 

det videre projektarbejde med denne patientgruppe samt forestående undervisning i ’sygepleje til patienten 

med diabetes’ på 2. semester på Institut for Sygepleje. 



Referat af FEND 22nd Annual Conference 8-9. september 2017 
 

3 
 

Posterpræsentation 

 

Anne foran vores poster 

Posterpræsentationen foregik som en ’Guided Poster Tour’, hvor hver poster skulle præsenteres af to runder. 

Lene Munch præsenterede posteren med et 5 minutters oplæg. I forbindelse med hver pause i løbet af 

konference stod vi ligeledes ved posteren.  

 

Lene præsenterer vores poster 

Til slut på konferencen skulle den årlige ’FEND Award uddeles’ for bedste poster og posterpræsentation. Det 

blev vores poster, hvilket betød en ”fribillet” til næste års FEND konference i Berlin. Vores poster blev bl.a. 

udvalgt, da vi havde fokus på ’clinical implications’. 
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Besøget i Lissabon har givet mig megen inspiration til mit arbejde som adjunkt på Professionshøjskolen 

Metropol, og jeg takker for økonomisk støtte fra FSUS, for at deltagelsen i konferencen kunne blive mulig. 

 
Med venlig hilsen 
Anne Merland Kruse  
 
Adjunkt, cand. scient. san., sygeplejerske 
Professionshøjskolen Metropol 
amkr@phmetropol.dk  
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