
Præsentation af SIG 
(særlige interesse grupper)

SIG pumpe og CGM

SIG klinisk retningslinje Injektion

SIG Diabetes og IT

SIG Diabetes og nyre

SIG Type 2- diabetes



SIG for

insulinpumpe-
behandling og 
CGM



7 medlemmer i gruppen

5 regioner 
repræsenteret

Mødes 1-2 gange årligt 
evt. web-møder



Hvem er vi?



Region Sjælland:

Hanne Hebo Henriksen Diabetessygeplejerske, Steno Diabetes-, stofskifte-, og 
osteoporose ambulatorium – Nykøbing Falster Sygehus

Region Hovedstaden:

Anette Hougaard Diabetessygeplejerske, Klinisk Specialist. SDCC. 

Merete Meldgaard Andersen Diabetessygeplejerske, certificeret Coach. 
Endokrinologisk Ambulatorium, Nordsjællands Hospital Hillerød 

Region Syd:

Christina Hjarsbech Larsen Specialeansvarlig sygeplejerske.                                    
Amb. for hormon og stofskiftesygdom, Sygehus Lillebælt

Marianne Lindberg Pedersen Klinisk sygeplejespecialist, SDCO,                         
Odense Universitets Hospital



Region Midt:

Linda Knappe Diabetessygeplejerske, Klinik for Diabetes og Hormonsygdomme, 
Regionshospitalet Gødstrup (Underviser SDCA)

Region Nordjylland:

Inger Vestergaard Diabetessygeplejerske SDCN, Ambulatorium for stofskifte og 
hormonsygdomme, Aalborg Universitetshospital



Hvad arbejder vi med?

Udarbejdet/revideret kommisorium for gruppens arbejde

Faglig sparring og erfaringsudveksling, artikellæsning

Planlægning og forberedelse til workshops til landskursus

Arbejdet med emnet hudproblemer ved brug af insulinpumpe og CGM

• læst og diskuteret artikler

• udarbejdet anbefalinger omkring forebyggelse og pleje af hudreaktioner ved 
brug af diabetes teknologi.  (Konf. m/ Anna Korsgaard Berg)

• vejledning til brugere

• vejledning til sundhedsprofessionelle

• bilag med vejledende liste over forskellig produkter



Link til materialet:

https://dsr.dk/fs/fs19/vidensbank/hudpleje-og-hudreaktioner

Kommisorium for SIG pumpebehandling og CGM:

https://dsr.dk/fs/fs19/sig/sig-for-insulinpumpebehandling-og-cgm

https://dsr.dk/fs/fs19/vidensbank/hudpleje-og-hudreaktioner
https://dsr.dk/fs/fs19/sig/sig-for-insulinpumpebehandling-og-cgm


Revidering af den kliniske retningslinje: 
Injektion af insulin til voksne med diabetes

Medlemmer:

Lisa Holm Rasmussen, Klinisk sygeplejespecialist, cand. cur. 
diabeteskoordinator, Steno Diabetes Center Odense

Charlotte Schiøtz, sygeplejerske. Master Publich Health Sygeplejen. Ældre
og Sundhed, Langeland Kommune

Susanne Myrup Houe, diabetessygeplejerske, Master I sundhedspædagogik
Steno Diabetes Center Copenhagen, uddannelsesenheden

Charlotte Engell Barfoed, diabetessygeplejerske,  Master i klinisk sygepleje
Klinisk sygeplejespecialist, SDCC

Solveig Jansen, BA pædagogik,  sygeplejerske, SDCC, klinikken



Samarbejdspartnere

Marianne Wetendorff Nørgaard, Lektor,Phd. Leder af Center for Kliniske Retningslinjer.  

Ole Nørgaard, teamleder, Enhed for uddannelse, Videncenter for diabetes. 





PICO spørgsmål - forskningsspørgsmål 
Population- Intervention- Comparison- Outcome 

• PICO 1 - Kanylelængde 

• PICO 2 – Skift af kanyler

• PICO 3 – Systematisk skift mellem 
injektionsområder

• PICO 4 – Betydningen af 
injektionsområde for optagelse af 
analog insulin

• PICO 5 –Desinfektion af huden 
inden injektion

• PICO 6 – Deling af insulindosis i to 
eller flere injektioner 

• PICO 7 – Systematisk skift mellem 
injektionsområder, ved injektion 
med GLP-1 receptoragonister 





Særlig 
interesse 
gruppe 
diabetes og it

• Medlemmer er: 

• Pernille Klok Andresen, Odense 
kommune

• Nanett Nielsen, Greve Kommune 

• Liselotte Sunesson, Guldborgsund 
kommune & Sakskøbing lægehus



Definition: 

It, IT, forkortelse af informationsteknologi, 
udstyr, teknikker og værktøjer til 

behandling og distribution af data, 
information og viden.

Den Store Danske

https://denstoredanske.lex.dk/


Vi drømmer om at få en ”platform” hvor diabetes sygepl. kan få et overblik
over alle de samlede informations teknologiske muligheder der er.

– hvilke apps og devices taler sammen. Og hvad kan de ? 
Hvilke muligheder findes der. 

Vi kunne tænke os at Platformen fungerede så industrien kontaktede en 
af os fra SIG it mhp at få lagt deres nyeste tilbud op på siden, når der er 

nye tilbud eller funktioner. 
Denne side skulle være tilgængelig for medlemmer af FSDS.



Formålet med SIG
– nyre gruppen:

Vi har fokus på det der har betydning for: 

• Personer med diabetes og nyresygdom

• Sygeplejersker der har samtaler med personer 
med diabetes og nyresygdom



Fremtidige
temaer

• CKD 1-4 stadier (Chronic Kidney Disease)

• Peritonal dialyse

• Hæmodialyse

• Nyretransplanteret



Første 
pjece



Sidegevinst

Netværksdeling på tværs 
af landet

Vi kunne godt 
bruge flere fra 

andre landsdele 
☺



SIG TYPE 2 DIABETES
Intro/champagnegalop: https://youtu.be/bAGX8rx5jh4

https://youtu.be/bAGX8rx5jh4


Podcast: https://anchor.fm/sigtype2

https://anchor.fm/sigtype2

