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Kongressens indhold har stor relevans for diabetessygeplejersker, idet det 

giver viden om det, der ligger til grund for vores praksis, og de barrierer der 

er, når teknologi er en del af diabetesbehandlingen. 

 

 

 

 

 

Jeg fik mulighed for at deltage i 

den 13. internationale 

konference, der foregik i Madrid 

19-22. feb. 2020, efter jeg fik 

et legat på 5000 kr. fra FSDS. 

En del af aftalen var, at jeg 

skrev et indlæg til vores 

hjemmeside. Mit indlæg vil give 

Jer indblik i, hvilket fagligt 

udbytte, jeg fik ved 

kongressen. 

ATTD er en kongres målrettet 

diabetesbehandlere, som gerne 

vil tilegne sig viden om og få 

indblik i forskningsresultater, 

der afprøver effekten af 

avanceret teknologiske 

behandlingsmuligheder indenfor 

diabetesbehandlingen.  

Til daglig er jeg ansat på SDCC 

som klinisk sygeplejespecialist 

og konstitueret teamleder og 

samtidig sidder som observatør 

i FSDS. 
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Danmark var godt repræsenteret i Madrid. 

 

 

Der blev præsenteret forskellige studier, både i form af oplæg og postere 

omhandlende effekten af behandling med teknologisk udstyr hos voksne med 

type 1 og type 2 diabetes, hos børn med diabetes og hos gravide med 

diabetes. Effekten var ikke kun hårde facts men også de psykosociale aspekter 

i at anvende teknologiske devices blev præsenteret. 

 

Psykosociale aspekter 

Der var oplæg omhandlende, hvordan teknologien anvendes til at forebygge 

hypoglykæmi tendenser og dermed også den psykologiske effekt på angsten 

for hypoglykæmi. Herudover hvordan teknologi kan være medvirkende til en 

god nat søvn og afhjælpe stress for mennesker med diabetes og deres 

pårørende. 

 

De hårde facts 

Når der anvendes teknologiske devices som insulinpumper og CGM 

(kontinuerlig glukose måler) taler man om to måleværdier TIR ”Time in Range” 

og TBR (Time below Range). Dvs. behandlingsmålet er opnået når blodglukose 

(BS) > 70 % af tiden ligger mellem 3,9- 10 mmol/l, samt så få tilfælde af  

BS <3,9 mmol/l (< 4 %). 

 

Udover at teknologi er et behandlingsredskab som kan efterkomme 

behandlingsmål og en forbedret livskvalitet, kan det i perioder også være en 

stress faktor for det enkelte menneske med diabetes. Det der gav mig stof til 
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eftertanke, var da en ung teenager fortalte, at hun i perioder holdt pause fra 

teknologien, altså beholdt sin insulinpumpe uden sensor, så var hun fri for 

alarmer og tage stilling til insulinbehovet alt efter om blodglucosen var 

faldende eller stigende. Hvorimod når hun anvendte sin pumpe med sensor, 

tastede sine kulhydrater, kalibrerede, når der var behov, så lå hun > 70 % af 

tiden mellem 3,9 – 10 mmol/l. Efter min mening bør vi som behandler være 

mere opmærksom på, at teknologien kan være effektfuldt, men det kan også 

være en stressfaktor. På trods af det økonomiske aspekt i, at teknologien skal 

anvendes 24/7, så- det kan være effektfuldt, ja så skal der skal være plads til 

enkeltes vurdering. 

 

 

Fra kongres til min daglige praksis 

Da jeg underviser i insulinpumpe kurser samt planlægger pumpekurser for 

patienter var mit fokus på insulin pumpebehandling og de forskellige såkaldte 

hybrid closed Loop systemer, altså insulinpumpebehandling system der via 

kontinuerlig glukose måler og justerer det basale insulinbehov. Altså  de 

systemer der prøver at nærme sig en kunstig bugspytkirtel. 

Her blev det påpeget vigtigheden i, at man ikke skal starte en behandling uden 

at inddrage alle aspekter og andre faggrupper ved opstartsfasen og ved 

undervisning. Teknologi som et behandlingsredskab i diabetesbehandlingen 

bliver ikke en succes, uden man planlægger en struktureret undervisning, hvor 

aspekter i insulinpumpe behandling som kulhydrattælling, hudpleje, skift af 

infusionssæt, timing af bolus insulin og fysisk aktivitet medinddrages i 

undervisningen. 

 

Jeg undrede mig over, hvorfor så mange studier var lavet på børn og unge, 

når de var på skiferie, men dette giver mening, især fordi blodglukose 

svingninger forekommer oftest hos børn og unge, og fordi kulde og fysisk 

aktivitet spiller en væsentlig rolle forhold til insulinbehov. Således giver det 

mening at lave studier i denne kontekst. 

 

Netværksmøde for Steno diabetes center 

Ud over at deltage i kongressen var jeg inviteret til et netværksmøde om 

digital sundhed og diabetes, arrangeret af Novo Nordisk fonden. Der var 

præsentation af forskellige forskningsprojekter fra både læger og 

sygeplejersker, der omhandlende teknologi og behandling til voksne, unge og 

børn. 

Formålet med netværksmødet var vidensdeling om diabetes og teknologi samt 

at udveksle erfaringer på tværs af Steno centrene. 
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Her ses post doc. Signe Schmidt fra SDCC der præsenterer de forskellige STENO TECH studier. 

 

 
 
 

 
Det giver både fagligt og socialt udbytte at være flere afsted fra samme arbejdsplads. Her ses 

jeg sammen med diabetessygeplejerskerne Anette Hougaard, Jette Norman Christensen og 

Susanne Trustrup Lundberg. 


