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Redaktionsgruppen, adresseliste 
Vi modtager gerne indlæg til bladet fra medlemmer af Fagligt Selskab for Diabetessygeple-

jersker – det gør bladet mere spændende at læse.                                     

Du kan sende dit indlæg til en af redaktionsgruppens medlemmer – se venligst forfattervej-

ledningen. 

 

Redaktør: 

Jette Kløjgård Staal   Privat: 

Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme Jette Kløjgård Staal 

Regionshospitalet Randers  Jomfruløkken 51 

Østervangsvej 54   8930 Randers NØ  

8930 Randers NØ    

Tlf. 78 42 18 26   Tlf. 86 41 44 98/28 43 34 06 

E-mail: jette.staal@randers.rm.dk   E-mail: jette.k.staal@gmail.com 

 

Tove Amby  

Aarhus Universitetshospital   

MEA ambulatorium    

Nørrebrogade 44    

8000 Aarhus C    

Tlf. 51 77 93 46     

E-mail: toveotto@rm.dk    

               

Charlotte Schøitz 

Med. Endokrinologisk Klinik PE 7562 

Rigshospitalet 

Blegdamsvej 9 

2100 København Ø 

Tlf. 35 45 85 74 

E-mail: charlotte.schioetz@regionh.dk 

 

Jytte Skovlund Roed 

Endokrinologisk Ambulatorium 

OUH, Svendborg Sygehus 

Baagøes Alle 15, Bygning 15 

5700 Svendborg 

Tlf. 63 20 22 51 

E-mail: jytte.skovlund.roed@rsyd.dk 
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Forfattervejledning:
 Manuskriptet skrives i et Word dokument. 

 Første side er titelblad med forfatteren / forfatternes navn, arbejdssted, adresse, E-

mailadresse og telefon nr. Er der flere forfattere angives kontaktperson. 

 Skriv al tekst med ordinær skrift. 

 Skriv i læsevenligt sprog, alle ord skrives helt ud, undtaget gængse forkortelser i 

dansk retskrivnings ordbog. 

 Artiklens hovedoverskrift skal være klar og tydelig i sit budskab. 

 Artiklen inddeles i passende afsnit med overskrifter. 

 Manuskriptets længde aftales individuelt med forfatteren.  

 Evt. billeder, figurer etc. sendes som selvstændige filer. 

 Ved referencer anvendes Vancouver systemet (jf. www.sygeplejersken.dk) 

 Forfattere kan hente vejledning hos redaktionsgruppens medlemmer. 

 Artiklen sendes som e-post til redaktøren og redaktionssekretæren. 

 Artiklen drøftes i redaktionsgruppen mhp. evt. redigering, publicering etc. 

 Deadline for indsendelse af manuskripter er 1.12 og 1.5. 

 

 

Vejledning til stafetten/resume af forskningsartikler der bringes i tidsskriftet 

Diabetes og sygepleje

 Stafetten/Resumeet skal max. fylde en A-4 side 

 Angiv titel på tidsskriftet, der resumeres fra, forfatter/forfattere og årstal 

 Beskriv herefter baggrund, formål, design, metode, resultater. 

 Afslut evt. med implikationer for klinisk praksis. 

 

 

Redaktionelle retningslinjer: 
 Redaktionsgruppen læser korrektur på artiklen 

 Redaktionsgruppen retter grammatiske fejl og sikrer et læsevenligt sprog 

 Ved eventuelle faktuelle fejl og større ændringer i den oprindelige tekst forbeholder 

redaktionsgruppen sig ret til at sende artiklen retur til forfatteren med henblik på 

godkendelse af rettelser 

 

 

 

Alle henvendelser til Diabetes og Sygepleje skal sendes både til redaktøren: jet-

te.staal@randers.rm.dk og redaktionssekretæren: toveotto@rm.dk 

Se i øvrigt kontaktoplysninger under redaktionsgruppen      
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FEND Conference 

23rd FEND Annual Conference 

28-29 September 2018 

Berlin, Germany 

Venue 
Details to follow 

 

 

 

 

FEND ENDCUP course 2019 

  

The next FEND European Nurses Diabetes Collaborative University Program-

me will start in 2019 -  

Residential summer school July 2019 (exact dates TBC) 

Kings College London 

Closing date for applications (to be announced)  

  

If you wish to apply the following conditions apply 
 You must be a Registered Nurse 
 You must have a minimum of 2 years experience in diabetes care, and 50% of 

current working time must be exclusively in diabetes care 
 You must be a current member of FEND 
 Written consent of your head of dept. agreeing to study leave, personal travel costs 

and administration fee 
 You are required to be competent in English language both written and verbal, and 

agree to a telephone interview if required 
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Leder

 

Et nyt travlt år er kommet godt i gang på alle landets diabetesklinikker, med etableringen af Steno 

Diabetes Centre i alle regioner. Hver region har sit særpræg og valg af organisatorisk model, men 

jeg er sikker på, at diabetessygeplejersker alle steder er med til at sætte kvalitet og patientcentre-

ret behandling i fokus. Også primærsygeplejerskerne skal i front med at løfte kvaliteten af sygeple-

je til diabetespatienter både i lægekonsultationer og i borgerens eget hjem. 

Bestyrelsen har afholdt sit første møde den 19. januar 2018 og har konstitueret sig. Vi har fået 2 

nye medlemmer og 2 nye observatører. Primærsektor er nu repræsenteret i bestyrelsen – det er 

rigtigt godt! 

På generalforsamlingen i oktober 2017 fik vi sagt farvel og tusind tak for indsatsen til Heidi Nissen 

(tidligere næstformand) og Tove Amby (medlemsservice og medredaktør på bladet). Tove fortsæt-

ter som medredaktør på bladet, hvilket vi er rigtigt glade for! 

Bestyrelsen er i gang med at planlægge Landskursus 2018, og emnerne står i lyset af intentioner-

ne i den nye diabeteshandleplan 2017. Programmet vil bla. medvirke til kompetenceudvikling in-

denfor patientuddannelse, forebyggelse og behandling af diabetes, samt i det tværfaglige/ tvær-

sektorielle samarbejde. 

Bestyrelsen har i år til opgave at tage stilling til et forslag fra DSR og en arbejdsgruppe bestående 

af medlemmer fra forskellige FS, om en ny organisering af de Faglige Selskaber under DSR. Det er 

nogle svære komplicerede overvejelser og beslutninger, der skal tages. Bestyrelsen har haft nogle 

gode konstruktive drøftelser, og er indtil videre enige om at bevare vores FS som det er, hvilket vi 

har meldt tilbage til DSR. Den 1. marts er der en fælles konference FS-DSR-DASYS, hvor emnet 

skal drøftes, beslutning tages og indstilling afgives til DSR kongres i maj. 

Bestyrelsen har besluttet at indgå i et foreslået samarbejde med Diabetesforeningen. Indhold i 

samarbejdet skal beskrives, og kommer forhåbentligt til bla. at bestå af et fælles ønske om kompe-

tenceudvikling/ diabetessygeplejerskeuddannelse, som vi kan gå videre med. 

FS Diabetes er ”endorser” på Diabetes Update den 15. marts 2018, håber at vi ses! 

 

På vegne af bestyrelsen ønskes alle god arbejdslyst i 2018! 

Mette Glindorf 

Formand 
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Kasserens hjørne 

 
 
I ønskes alle et godt nytår. 

Det er utroligt vigtigt, at vi har jeres rigtige e-mail adresse.  

I kan vælge at skrive til mig eller bruge blanketten på hjemmesiden (så får DSR også besked.) 

Til jer der har modtaget girokort angående kontingent, har I mon ikke fået en e-mail og netbank? 

Det vil lette arbejdet meget, hvis også I vil sende jeres mail adresse til mig eller DSR. 

Jeg har desværre været nødsaget til at slette nogle fra vores medlemsliste på grund af manglende 

betaling. Der er blevet sendt 2 rykkere, så jeg mener ikke, der kan gøres mere. 

I er altid velkommen til at melde jer ind igen. 

 

Venlig hilsen 

Lone Olsen 

lodshaven@gmail.com 
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FEND-kongressen den 8.-9. September 

2017 i Lissabon: 

v/Dorrit Dylmer, Regionshospitalet Holstebro 

I september havde jeg den store glæde, som bestyrelsesmedlem i FS Diabetes, at få lov til at del-

tage i FEND i Lissabon.  

I Lissabon fulgtes jeg med Tove Amby og Jytte Skovlund Roed, der i lighed med flere andre danske 

sygeplejersker deltog i FEND. 

FEND blev afviklet på et dejligt konferencehotel i den nordlige del af Lissabon – et meget moderne 

byområde, der var opført til Expo ´98. Hotellet lå tæt på metro med hurtig adgang til det gamle 

bycenter, som vi heldigvis fik lidt tid til at se nærmere på. Lissabon er en flot gammel storby med 

mange spændende seværdigheder, der sagtens kunne danne basis for flere dage som ”fuldtids-

turist”. Vi nåede, at ”snuse lidt” rundt. Kørte en tur med de gamle sporvogne op gennem krogede 

gader, nød et glas sangria – og udsigten ud over byen fra den gamle bydel højt over byen, og fik 

smagt på det portugisiske køkken.  

FEND havde mange spændende indlæg inden for mange forskellige felter. Jeg vil forsøge at refere-

re nogle af de indlæg, jeg synes, gav stof til eftertanke – men jeg vil opfordre til, at I går ind på 

FENDS hjemmeside: www.fend.org, hvor I kan finde programmet for årets kongres og desuden se 

og høre de forskellige indlæg, der er ca. 30 min. pr. seance. 

 

Fordelene ved at mennesker med diabetes lader sig influenzavaccinere – et review  

Ved virolog og veterinær mediciner Albert Osterhaus, Professor og leder af Center of Infektion Me-

dicine and Zoonosis Research ved Hannover Veterinære Universitet. 

Osterhaus peger på, at mennesker med diabetes generelt har en større risiko for at få infektioner - 

i særlig grad luftvejsinfektioner. Årsagen til den øgede infektionsrisiko skal bl.a. findes i, at høje 

blodsukre kan medføre et ringere immunforsvar. Efter influenza er der større risiko for emboli og 

venetromboser.  

På baggrund af denne øgede risiko for at udvikle svære komplikationer efter influenzainfektion an-

befaler Osterhaus, at alle mennesker med diabetes derfor beskyttes med vaccination.  

Den nuværende evidens for effekten af vaccination af mennesker med diabetes er baseret på ob-

servationsstudier med fokus på indlæggelse og død og indikerer, at der er klar reduktion af begge 

dele. Serologiske studier viser, at mennesker med diabetes udvikler samme antistof-niveau som 

raske, hvilket ikke tyder på, at der skulle være større risiko ved at lade sig vaccinere mod influen-

za. Ældre mennesker med diabetes, der er vaccinerede, har 40-50 % mindre risiko for at dø af 

influenza. 

 

 

 

http://www.fend.org/
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Osterhaus anbefaler, at vi rutinemæssigt taler med alle diabetespatienter om influenzavac-

cination, og han opfordrer ligeledes alle sundhedsprofessionelle til at lade sig vaccinere for 

ikke at smitte vores patienter. Vaccinationen bør foregår i oktober, da beskyttelsen er størst i de 

første måneder efter vaccination. Gør opmærksom på, at frygt for bivirkninger ved influenzavacci-

nation er ”det rene nonsens”, da disse vacciner er blandt de sikreste i verden. 

Lipohypertrofi  

Ved professor Angus Forbes, FEND Chair of Diabetes Nursing at Kings College London. 

Mennesker med T1D skal tage subkutane insulin injektioner flere gange dagligt med pen eller ved 

hjælp af kontinuerlig tilførsel fra pumpe, hvilket betyder, at de er udsat for et højt niveau af subku-

tant insulin. Dette er i sig selv en potentiel risiko for at udvikle lipohypertrofi (LH). Det er forment-

lig uundgåeligt, at der i nogen grad udvikles LH på grund af denne insulineksponering, da insulin 

har en anabol effekt. Det påvirker protein- og fedtsyntesen og den fibrokollagene arvævsdannelse.  

LH er et signifikant problem, der er underrapporteret og associeret til udvikling af uforudsigelige 

blodsukkerudsving, hypoglykæmi, dårlig glykæmisk kontrol og bidrager dermed til øget risiko for 

diabetes distress.  

Flere studier rapporterer, at 50 % af T1D, 30 % af T2D og 25 % af pumpebrugere har LH. 

Der er mange faktorer, der har betydning for udvikling af LH. Patientens vaner og insulintilførsels-

systemer er risikofaktorer: 

 

 

 

 

 

 

 

Forbes beskriver et studie, der er foretaget i hans klinik på 50 mennesker med T1D. I klinikken 

vurderede behandlerne, at 16 % havde synlige LH. Efterfølgende ultralydsscanninger viste, at 87 

% havde forandringer i det subcutane væv. Der er flere studier, der viser, at optagelsen af insulin 

er langsommere og dårligere, når det sprøjtes ind i LH. Der ses et 5-10 % større insulinforbrug hos 

mennesker, der injicerer i LH. 

Angus Forbes og kolleger er påbegyndt et større studie (TITANIC), hvor der skal kigges mere på 

betydningen af LH i forhold til regulation. Studiet indebærer at LH skal vurderes ud fra scanninger 

af det subcutane væv. Der skal monitoreres via blindede CGM med henblik på at påvise blodsuk-

kerudsving. Efterfølgende præsenteres patienterne for resultaterne og får indblik i, hvor mange 

timer blodsukkeret er i og udenfor det normale blodsukkerniveau.  

Problemet med lipohypertrofi er større end forventet!  

Det er stadig vigtigt at have fokus på LH både hos mennesker, der behandles med pen og pumpe 

– særligt hvis de ”måler og måler” og alligevel ikke opnår stabile blodsukre.  

 Manglede rotation i forhold til injektionssteder 

 Genbrug af nåle 

 Varighed af insulinbehandling 

 Antal af injektioner 

 Lavt uddannelsesniveau (har måske job, der gør det 

sværere, at bruge tid på injektioner) 

 Lavere socio-økonomisk status 

 Ukorrekt injektionsteknik 

 Yngre alder 

 Kvinde 

 



10     Diabetes og Sygepleje nr. 1/Februar 2018    

 

 

 

 Diabetes og Demens  

Ved professor Alan Sinclair, Heart of England NHS Foundation Trust, Birmingham and University of 

Aston, UK. 

Sinclair ser demens som en neuro-vasculær komplikation til diabetes. 

Tegn på kognitiv dysfunktion, der skal få os til at overveje, om patienten kunne være begyndende 

dement:         

 

 

 

 

Hos T1D viser den kognitive dysfunktion sig ved, at man er kognitiv langsommere – ikke hukom-

melsessvækket. Allerede 2 år efter diabetesdebut kan der optræde forskelle i kognitionsevnen i 

forhold til mennesker uden diabetes. Børns hjerner er mere påvirkelige end voksnes, hvilket bety-

der, at mennesker med diabetesdebut før 7 års alderen har større risiko end de, der debuterer som 

ældre. 

At have diabetes eller præ-diabetes kan accelerere udviklingen fra prædemens til demens ret vold-

somt i forhold til mennesker uden diabetes. Flere og flere studier peger på, at T2D er en risikofak-

tor i forhold til demens - ikke mindst hos kvinder. 

Studier på mennesker med Alzheimers sygdom viser, at den kognitive funktion hos de der havde 

diabetes, var klart dårligere – målt over en 4 årig periode - end hos mennesker uden diabetes. 

Noget tyder på, at antallet af tilfælde med svær hypoglykæmi hos mennesker med T2D er asso-

cieret til risikoen for demens – men også mindre episoder med hypoglykæmi kan medføre en øget 

risiko. 

Status for ”Diabetes-demens-gåden” lige nu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pt. ”falder af på den” - lidt uforklarligt 

 Forandret hukommelse – ændring i evnen til selfcare 

 Gentagne fejl i insulindoseringen eller ændring 

af/glemmer måltider  

 Virker mere stresset 

 Pludselig begynder at få gentagne hypoglykæmitilfælde 

 

 Både varighed af DM og lang tids påvirkning af højt BS øger risiko-

en for kognitiv forringelse 

 Optimal behandling af både mikro- og makrovaskulær sygdom øger 

chancen for at bevare den kognitive funktion 

 Stabil BS kontrol er associeret til bedre kognitiv funktion 

 Få tilfælde af hypoglykæmi over lang tid forebygger voldsom kogni-

tiv forværring 

 Intensiv BS kontrol har ikke vist nogen konsekvent positiv indfly-

delse på kognition 

 Intet specifikt antidiabeticum har en særlige favorabel indflydelse 

på kognition 
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Depression - en almindelig og belastende komplikation til diabetes 

Ved professor Frank Snoek, Department af Medical Psychology VU University medical Center and 

Academic Medical Amsterdam 

Depression påvirker på 3 niveauer: 

 

 

 

 

Forekommer både hos unge og ældre. De ældre er ikke så tilbøjelige til at bede om hjælp, men 

giver oftere udtryk for somatiske symptomer. 

<20 % har kun 1 depressiv episode i livet med fuld remission 

Hovedparten har flere episoder med fuld remission.  

Få får ikke fuld remission og bliver evt. kroniske 

Risikofaktorer: 

 

 

 

 

 

 

Depression er en risikofaktor i forhold til at få T2D. 

Flertallet af mennesker med DM klarer faktisk udfordringen med DM godt. 

Risikofaktorer for Diabetes Distress:   

 

 

 

 

 

 

 

 Tidligere depression 

 Demografisk og socio-økonomi: kvinde, lav socio-

økonomisk status, lever i byen 

 Psykosocialt: voldsomme livshændelser, tab, misbrug, om-

sorgssvigt, mangel på social støtte, personlighed 

 Sæson: ”vinter” depression 

 Genetik: Depression i nærmeste familie 

 Kronisk sygdom (og komplikationer hertil) 

 Kvinde 

 Depression 

 Andre:  

o Høj HbA1c 

o  etnisk minoritet 

o  komplikationer 

 

1. Emotionelle (humør) 

2. Kognitive (koncentration, tanker om sig 

selv, negative tanker) 

3. Adfærdsmæssige (langsom, søvn, mad) 
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Diabetes og depression medfører væsentlig fald i livskvalitet og fører til, at patienten er dårligere 

til at varetage egenomsorg, hvilket ofte fører til en dårligere regulation og på sigt til højere døde-

lighed. 

Snoek opfordrer os til at have fokus på depression i vores praksis. Foreslår, at vi anvender WHO-5 

skema til screening, da det er let at håndtere i praksis. Det, at vi taler med patienterne om depres-

sion, er med til at bane vejen mod bedring. Spørg til søvn, træthed, humør, livsstil, regulation, 

selvkontrol og tiltag. Tingene hænger sammen. 

Barrierer for de sundhedsprofessionelle: vi er for få, har få psykologer og psykiatere. 

Internet-/computerbehandling: Nævner, at guided on-line terapi kunne være en mulighed for nog-

le. Nævner I-CBT som en mulighed 

Konklusioner: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Se alle indlæg på www.fend.org 

Dorrit Dylmer, Regionshospitalet Holstebro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depression er en almindelig og belastende følgesygdom 

 Depression påvirker livskvaliteten og diabetesregulatio-

nen 

 En integreret monitorering af psykologisk velbefindende 

giver en bedre opsporing og diskussion om depression og 

distress 

 Det er nødvendigt, at behandle følgesygdommene di-

stress og depression i stedet for at se det som separate 

sygdomme 

 Nødvendigt at forbedre mulighed for psykologisk behand-

ling 

 Internet baseret guided terapi kan være en god mulighed 

for mange 

 

http://www.fend.org/
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Diabetisk gastroparese 
v/Karina Schjødt, Sygeplejerske, Aarhus Universitetshospital MEA og  

Mette Winther Klinge, Læge, PhD.studerende, Aarhus Universitetshospi-

tal, Lever-, Mave og Tarmmedicinsk afdeling V 
 

De fleste af os møder ofte patienter med diabetes i vores virke som sygeplejersker, hvad enten det er i 

primær- eller sekundær sektoren. Udviklingen tyder også på, at patienterne med diabetes fortsat vil 

være en stor del i vores daglige arbejde. Vi kender senkomplikationerne og følgesygdommene til diabe-

tes, såsom skader på blodkar og nerver, der fører til komplikationer som blindhed, amputation, neuro-

pati, fodsår og nyre- og hjerteinsufficiens. 

Men har du mødt patienter med diabetisk gastroparese i din kliniske hverdag?   

 

Definition af gastroparese 

Gastroparese defineres ved forsinket tømning af ventriklen uden mekanisk obstruktion (1). 

Diabetisk gastroparese er generelt underdiagnosticeret, men kan have stor indflydelse på diabetespati-

enters hverdag og kan hos nogle være både socialt- og erhvervsmæssigt invaliderende. Selv en lille 

symptomlindring kan have stor gavn for patienten. Derfor er det vigtigt at have fokus på diabetisk 

gastroparese samt at strukturere udredningen og behandlingen. 

 

Årsag og symptomer 

Generelt kan årsagerne til gastroparese inddeles i idiopatisk gastroparese 36% og ikke-idiopatisk 

gastroparese 64%. Ikke-ideopatisk udgøres hovedsageligt af diabetisk gastroparese ca. 45%  og post-

operativ gastroparese 20% (2). Herudover er der en lang række andre tilstande/lidelser, der kan med-

føre gastroparese som neurologiske lidelser, bindevævssygdomme, cancere, metaboliske lidelser, me-

dicin, rusmidler, infektioner, gastrointestinale lidelser og andre tilstande som fx graviditet og kronisk 

pancreatitis. Efter 10 år med diabetesdiagnosen har ca. 5% af type 1 diabetikere gastroparese og 

ca.1% af type 2 diabetikere (3).  

Diabetisk gastroparese ses ofte sammen med autonom neuropati. Autonom neuropati kan påvirke hele 

gastrointestinalkanalen, derfor er andre gastrointestinale symptomer hyppigt forekomne sammen med 

gastroparese. Disse symptomer bør ligeledes forsøges behandlet. Klassiske symptomer ved diabetisk 

gastroparese er beskrevet i figur 1.  
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Patientperspektivet og sygepleje  

 

I diabetesforeningsmedlemsblad, Diabetes i 2016 fortæller Kirsten en diabetespatient med gastropare-

se, at hun har voldsomme problemer med diarré, kvalme og appetitløshed. Hun er blevet ensom og 

social isoleret som følge af sygdommen. Førhen gik hun ofte mange ture i naturen, men dette er hun 

holdt op med. Hun udtaler:  

"Hvis du vidste, hvor pinligt det er for en pæn dame som mig at gå på stien og så gøre i bukserne … 

Det kan godt være, at der findes bleer, men mine diarréer er så tynde, at det bare render ned ad be-

nene. Det er SÅ pinligt. Jeg har også engang gjort det i Føtex...."  (4).    

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter gentagende episoder med lignende oplevelser har Kirsten opgivet at komme ud. Hun udtaler, at 

det er meget nemmere at blive hjemme.   

 

 

Figur 1. Symptomer 

 Kvalme  

 Opkastning   

 Svingende blodglukoseværdier  

 Appetitløshed 

 Tidlig mæthedsfornemmelse 

 Ubehag i abdomen 

 Diarré 

 Obstipation  

 Oppustet mave 
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Lignende billeder møder os i klinikken, når vi snakker med patienter med diabetisk gastroparese. Ned-

sat livskvalitet, isolation, modløshed og angst for fremtiden er elementer, som fylder meget for denne 

patientgruppe. Flere patienter er ikke længere i stand til at opretholde et velfungerende arbejdsliv eller 

privatliv. De lider af komorbiditeter, som ofte resulterer i talrige ambulante kontakter og indlæggelser i 

sundhedsvæsenet. Trods deres ofte relative unge alder, svigter deres egenomsorg, og de har brug for 

hjælp og støtte. 

Hvordan hjælper vi denne patientgruppe, som ofte står overfor de mange fysiske og psykiske udfor-

dringer i deres hverdag?  

Lad os gøre det vi er bedst til – yde omsorg for patienten. Vi skal udvise nysgerrighed, opmærksomhed 

og være tillidsfulde overfor den patient, vi møder. Lad os ikke glemme den menneskelige kontakt og 

relation i det højteknologiske, stressede, rutineprægede og ikke mindst det konstant konkurrerende 

sundhedsvæsen.  

Sygeplejeinterventioner bør foretages i dialog og samarbejde med patienten. Målet er, at forbedre 

sundheden og/eller mindske sygdommens konsekvenser for patienterne. Forhåbentligt kan det forbed-

re trivslen og livskvalitet hos patienter med diabetisk gastroparese.   

Figur 2 viser praktiske forslag til sygeplejeinterventioner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Forslag til sygeplejeinterventioner til patienter med 

diabetisk gastroparese: 

 Ernæring: Ernæringsscreening, kostregistrering, evt. 

sondeanlæggelse, kvalmestillende medicin før måltider, hyppige 

blodsukkermålinger, vitamintilskud, evt. behov for IV væske, 

hyppige vægtmålinger, følg kostråd til diabetisk gastroparese. 

Tilbyd samtale med diætist. 

 Udskillelser: Afføringsanamnese. Ved obstipation; anvend 

magnesiumoxid, lactulose og/eller macrogol kombinationer. Ved 

diarre; Anvend loperamid, evt. antibiotika ved bakteriel 

overvækst. Urin; U-stix, blærescan, SIK/KAD, kontrol af 

nyrefunktion, evt. profylaktisk antibiotikabehandling. 

 Smerter: Smerteanamnese, smertescore, smertestillende 

medicin, evt. råd/tilsyn fra et smerteteam. Alternativ 

smertelindring, fx. varmepude. OBS. Analgetika hæmmer 

peristaltikken og kan forværre symptomer på gastroparese. 

 Kvalme og opkast: Medicin: Domperidon, metoclopramid, 

ondansetron, erythromycin. Blodprøver; til kontrol af elektrolytba-

lancen. Frisk luft, mundpleje, lejring, benyt afledningsmetoder. 

 Søvn og hvile: Søvnmønster (vaner, rutiner, sovemiljø mm), 

obs. psykosociale forhold, medicin inden sovetid, minimere 

forstyrrelser. 
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Udredningsforløb   

Diabetespatienter med gastroparetiske symptomer henvises til Aarhus Universitetshospital (AUH), Me-

dicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA1). Ved journaloptagelsen vil sygehistorien blive kortlagt, og et 

udredningsprogram iværksættes. Udredningen for diabetisk gastroparese varetages af endokrinolo-

giske- og gastroenterologiske læger, sygeplejersker og diætister. Som det eneste sted i Danmark har 

Aarhus Universitetshospital oprettet et formaliseret tværfagligt team bestående af endokrinologer, 

gastroenterologer, abdominal kirurger, sygeplejersker og diætister til diagnostik og behandling af de 

mest komplekse gastroparetiske patienter. I det tværfaglige team, ses der patienter fra Region Midt, 

men også en del patienter fra de øvrige regioner i Danmark. 

Diagnose 

Diagnosen stilles ved simple trin. 

 Mekanisk obstruktion udelukkes ved øvre endoskopi og billeddiagnostik. 

 Der laves en ventrikeltømningstest. Ventrikeltømningsskintigrafi er ”guldstandarden”. Før skinti-

grafien indtages et radioaktivtmærket måltid, og der tages røntgenbilleder af øvre abdomen på 

forudbestemte tidspunkter, hvorefter graden af tømning bestemmes. Også andre tømningstests 

som fx paracetamol ventrikeltømningstest, kan anvendes og er ofte lettere tilgængelige (5).  

 Biokemiske analyser anvendes til at udelukke differentialdiagnoser, som fx stofskiftesygdom, 

elektrolytforstyrrelser og infektion. 

 Der laves døgnblodtrysmåling og vagus-undersøgelse (beat-to-beat variation) for at bekræfte 

eller afkræfte autonom neuropati.  

 

Behandling (6) 

Behandlingen kan deles op i tre kategorier, basis-, medicinsk- og kirurgisk behandling. 

Basisbehandling: 

 Optimér den antiglykæmiske kontrol. 

 Seponér og substituér medikamenter, der forlænger ventrikeltømningen. Det drejer sig typisk 

om morfika, antidepressiva og syreneutraliserende medikamenter. Vær særligt opmærksom på 

at orale antidiabetika som GLP-1 analoger kan forsinke ventrikeltømningen.  

 Diæt: Alle gastroparesepatienter kan have gavn af kostomlægning til gastroparesevenlig kost, 

se figur 3 (7). Hvis patienten har tabt sig 10% eller mere i vægt over 3-6 måneder kan en er-

næringssonde overvejes. 
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Medicinsk behandling (8) 

 Metroclopramid virker kvalmestillende og øger ventrikeltømningen. 

 Domperidon øger den gastriske tømning ved at koordinere kontraktionerne omkring pylorus. 

 Erythromycin stimulerer den kolinerge nerveaktivitet og øger ventrikeltømningen. 

 Off-label behandling: 

o Prucaloprid, er godkendt til behandling af svær obstipation, men øger samtidig ventrikel-

tømningen. 

o Ghrelin agonister er ligander til væksthormonreceptoren, der koordinerer motiliteten i ma-

vetarmkanalen. Det undersøges fortsat, om Ghrelin agonister har en plads i gastropare-

sebehandlingen.  

 Desuden anvendes ondansetron som kvalmestillende 

 

Kirurgisk behandling 

Der er generelt lav evidens for den kirurgiske behandling af gastroparese, derfor bør den kun udføres 

på en selekteret patientgruppe. 

 Ernæringsjejunostomi. Anvendes til ernæringstruede patienter med vedvarende dehydrering og 

ikke-tenderet vægttab. 

 Gastrisk pacemaker, anvendes når medicinsk- og basisbehandlingen ikke har haft tilstrækkelig 

effekt. Behandlingen er bekostelig, og operationen udføres aktuelt kun på Aarhus Universitets-

hospital, derfor er denne behandling forbeholdt en selekteret patientgruppe. 

 

 

 

 

 

Figur 3: Individualiseret diætbehandling 

 Små hyppige måltider (gerne 6-8 måltider pr døgn)  

 Fedtfattig kost, let fordøjelig mad fx. blendet, flydende eller 

kogt.  

 Undgå for mange kostfibre og højt fedtindhold 

 Tyg maden grundigt og spis langsomt  

 Undgå friteret, paneret, stærkt og stegt mad 

 Undgå kaffe og alkohol 

 Sørg for at få nødvendige vitaminer: fx. jern, kalk, B12, D-

vitamin  

 Gå eller sid ned 2 timer efter indtagelse af et måltid frem 

for at ligge ned 

 Ved vægttab og dehydrering overvej sondeernæring 
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 Pylorusinterventioner; pylorisk ballondilatation, pylorus myotomi, pylorus plastik, disse nyere in-

terventioner mangler fortsat større randomicerede kontrollerede studier, før den kliniske evi-

dens kan underbygges. 

 Helt eller delvis fjernelse af ventriklen anvendes, hvor al anden behandling ikke har tilfredsstil-

lende effekt. Dette indgreb bør betragtes som en palliativ behandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Hvad kan du gøre på hjem-sygehuset før henvisningen til yderligere udredning 

for diabetisk gastroparese sendes?  

 

Spørg patienten om:  

 Har du nedsat appetit?  

 Oplever du mavesmerter, oppustet mave efter måltider.  

 Føler du dig hurtig mæt?  

 Oplever du kvalme eller opkast?   

 Hvordan er dit afføringsmønster; Lider du af diarre og / eller forstoppelse? 

 Har du svingende blodsukre? 

 Er din vægt svingende?  

 

Diagnostiske trin:  

 Øvre endoskopi  

 Billeddiagnostik 

 Ved nedre symptomer udfør nedre endoskopi 

 Biokemiske analyser, der udelukker differentialdiagnoser 

 Undersøgelser for autonom neuropati; døgnblodtryksmåling 

 Seponér og substituér medicin, der kan give forsinket ventrikeltømning 

 Opstarte gastroparesevenlig diæt 

 Medicinsk behandling af obstipation  

 Justér antiglykæmiske behandling 

 Ventrikeltømningstest 

 Forsøg behandling med metoclopramid og erythromycin 
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SIG-gruppen Type 2 Diabetes 

Gruppen arbejder fortsat med emnet ”Skyld, skam og stigma” hos personer med type 2 diabetes. Vi 

startede arbejdet med emnet i 2016 og har i 2017 afholdt to møder, hvor vi har koncentreret os om at 

læse og udvælge relevante artikler. Vi har for nuværende fundet frem til flere relevante udenlandske 

artikler, som vi til næste år vil fordybe os i. 

En del af processen i vores arbejde, især i starten vi arbejdede med emnet, har været at få defineret 

og skabt fælles referenceramme i forhold til at definere begreberne. Hertil har vi også anvendt en del 

dansk litteratur bl.a. udgivelser fra Sundhedsstyrelsen. 

Vi forventer at skulle arbejde videre med emnet de næste to møder til næste år, og herefter kunne 

præsentere jer for, og komme med input til, hvordan vi som diabetessygeplejersker bedre kan støtte 

og forbedre patienternes muligheder for at tackle følelser som skyld og skam. Følelser som vi ved 

mange patienter har, men måske har svært ved at italesætte og håndtere, og som har stor betydning 

for livet med type 2 diabetes 

Som bekendtgjort på vores landskursus vil vi rigtig gerne have nye medlemmer i gruppen. Vi er for 

øjeblikket fem aktive medlemmer og mødes som nævnt to gange om året. Det er fagligt inspirerende 

og kan varmt anbefales. Henvendelse kan ske til undertegnede 

 

På vegne af SIG-gruppen Type 2 diabetes  

Susanne Myrup Houe 

Hvidovre Hospital, Endokrinologisk Afdeling 

Tfl. 38 62 54 60 eller mail SEGE0002@regionh.dk 
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Stafetten. 

Ved Peter Reiter, projektsygeplejerske. 

 Klinisk Ernæringsforskning, Medicinsk Endokrinologisk Afdeling (MEA), Aarhus Universitetshospital. 

Det var vel et tilfælde. 

 Ikke at jeg blev sygeplejerske. Det havde med min mors sygdom og alt for tidlige død at gøre. Og et 

banalt, men også reelt ønske om at ”gøre noget godt for andre mennesker”. Men at jeg kom til at ar-

bejde med diabetes. I 2005 så jeg mig om efter et nyt arbejde. Der var en stilling ledig som projektsy-

geplejerske på onkologisk afdeling, og da jeg godt kunne tænke mig at arbejde med forskning, var det 

oplagt at søge den – især fordi jeg i mere end 15 år havde været indenfor onkologi/hæmatologi. Men 

der var også en tilsvarende stilling på noget, der hed Klinisk Ernæringsforskning, Cern. Forskellen var, 

at i Cern skulle jeg arbejde tæt sammen med de patienter, der indgik i forskningsprojekterne. Det 

gjorde udslaget. Og det har jeg ikke fortrudt. 

Klinisk Ernæringsforskning. 

 - Er en lille forskningsafdeling tilknyttet MEA. Afdelingen er ledet af professor Kjeld Hermansen, som i 

mere end 20 år har forsket i sammenhængene mellem ernæring og civilisationssygdomme som diabe-

tes, metabolisk syndrom og hjerte- karsygdom. Der er tilknyttet 2 seniorforskere, omkring 5 ph.d. stu-

derende (læger og kandidater i forskellige ernæringsuddannelser), et vekslende antal master- og 

forskningsårs studerende, 2 bioanalytikere, 1 sekretær og 1 sygeplejerske (mig). Forskningen retter 

sig primært mod at finde sundhedsfremmende potentialer i forskellige typer protein, fibre, ny nordisk 

kost og lign. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med de studerende i et fagligt inspirerende miljø. 

Eksempelvis har jeg så sent som i dag overværet et ph.d. forsvar om kaffe og diabetes. 

Mine opgaver 

Jeg indgår i et tværfagligt samarbejde med de ph.d. studerende om afviklingen af deres projekter; idet 

jeg indimellem lægger venflon, tager blodprøver, udfører døgnblodtryk og kaloriemetri samt udleverer 

madvarer til diverse kostforsøg.  

Min primære opgave er dog at tage mig af de af industrien sponsorerede lægemiddelforsøg. Det kan 

dreje sig om fase 2 og 3 forsøg med henblik på udvikling af ny medicin, ligesom der i de senere år har 

været flere forsøg, der afprøver diabeteslægemidlernes cardiovaskulære sikkerhed. Når først det juridi-

ske og kontraktmæssige er ovre, er det i store træk mig, der tager sig af alle praktiske aspekter af for-

søgene. Jeg kan godt lide kombinationen af det organisatoriske og det konkrete møde med patienter-

ne. Type 2 diabetes er sygeplejefagligt en interessant sygdom, idet den i så høj grad afhænger af, 

hvordan mennesker lever deres liv og tackler deres sygdom. Forsøgsdeltagerne kommer hos os frivii-

ligt, og kan til hver en tid melde sig ud af forsøget. Det bliver derfor helt afgørende, at patienterne op-

lever, at de får noget ud af at deltage, som vist i nedenstående (anonymiserede) eksempel fra praksis. 
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”Kurt” 

- deltog i et forsøg, hvor deltagerne fik enten en GLP1 receptor agonist eller placebo i forholdet 1:1 lagt 

oven i den vanlige medicin. Forsøget varede ca. 2 år, og i løbet af den tid tabte Kurt omkring 8 kg. Han 

reducerede dosis af insulin Novomix fra 126IE til 64 IE, og HbA1c faldt fra omkring 70 til omkring 50. 

Både Kurt og jeg var overbeviste om, at han fik GLP1. Men da forsøget var afsluttet og forsøgsmedici-

nen afblindet, viste det sig, at Kurt havde fået placebo.  Fornuftigt nok konkluderede Kurt, at det, der 

havde virket for ham, faktisk var selve deltagelsen i forsøget, og den støtte han havde modtaget. Da 

der var et nyt forsøg, som han kunne indgå i, meldte Kurt sig straks. 

Det er naturligvis langtfra alle, det går så godt som Kurt. Jeg synes, det til stadighed er en udfordring - 

men også det, der gør mit arbejde interessant - at finde frem til hvad der virker for den enkelte pati-

ent. Er denne patient til ” små skridt” eller mere til en radikal Holbæk model? Kan det lykkes at inte-

grere sundhedsfremme i patientens liv? Og hvad med familien?  

Fremtiden? 

I 2018 samles MEA´s to afdelinger fra hver sin Aarhus matrikel under fælles tag i Skejby. Hvad det 

kommer til at betyde for Kliniske ernæringsforskning og dermed også mit arbejde, kan være svært at 

forudsige. Læg dertil, at Steno Diabetes Center måske allerede i 2018 regner med at overtage dele af 

forskningen fra afdeling MEA, gør det helt umuligt. Men mine ønsker ligger fast: Fortsat at indgå i et 

inspirerende tværfagligt fællesskab og sidst - men ikke mindst - tæt samarbejde med patienter og på-

rørende.   
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Indstillingen til årets diabetessygeplejer-

ske 

Jytte Skovlund Roed fra Endokrinologisk Ambulatorium, OUH, Svendborg Sygehus, Region Syd. 

Hun er en yderst engageret diabetessygeplejerske, som ikke går af vejen for nye udfordringer og for 

hele tiden at blive klogere på livet med diabetes og de udfordringer, sygdommen giver. 

Hun er meget inspirerende, en igangsætter med et kæmpe drive, har stort overblik og overskud, som 

smitter af på andre. 

Hun har i flere år været meget engageret bl.a. som formand i SIG arbejdet med Type 2 diabetes, hvor 

gruppen har nydt godt af hendes evner og engagement. 

Hun gør sit arbejde med en varme, humor og omsorgsfuldt for den enkelte og er den kollega, vil alle 

ønsker os. 

Hun har ydet sit fulde i virket som sygeplejerske i år i 40 år, og det er da en noget af en præstation. 

Så flot! 
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Billeder fra Landskurset 
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Adresseliste for bestyrelsesmedlemmer i Fagligt selskab 

for Diabetes Sygeplejersker 

Februar 2018

Navn/adresse Ansættelsessted  E-mail 

Formand/Webmaster 

Mette Glindorf Steno Diabetescenter    

  Niels Steensens Vej 2  mette.glindorf@regionh.dk  

  2820 Gentofte 

Næstformand og  

medlemsservice 

Nina Johansen Endokrinologisk Afdeling 

   Næstved Sygehus  njo@regionsjaelland.dk 

  4700 Næstved 

   

Sekretær 

Jane Thomsen Sygehus Lillebælt   

  Pædiatrisk ambulatorium  jane.thomsen@r.syd.dk 

   Skovvangen 2 – 8  jane.thomsen@gmail.com  

  6000 Kolding 

Kasserer 

Lone Olsen  Næstved Sygehus   

  Øjenafdelingen  lodshaven@gmail.com  

  Ringstedgade 61 

  4700 Næstved 

Redaktør 

Jette Kløjgård Staal Regionshospitalet Randers  

  Klinik for diabetes og hormonsygdomme 

  Østervangsvej 54  jette.staal@randers.rm.dk  

  8930 Randers NØ 

 

SIG kontakt og  

Ansvarlig for  

Facebooksiden 

Hanne Hegedys Lejre Kommune 

  4320 Lejre   hhegedys@gmail.com 

 

 

Ansvarlig for  

landskursus 

Dorrit Dylmer Regionshospitalet Holstebro  

  Diabetes og Stofskifte dagafsnit dorrkris@rm.dk  

  adresse   dylmer@mail.dk  

  7500 Holstebro
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