
 

 

Program                    
Landskursus FS Diabetes  
 

Dato: den 9. – 10. november 2018 
Sted: Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 
 
 
Formål: At medvirke til at udvikle og styrke sygeplejerskers faglighed og 

kompetencer indenfor forebyggelse og behandling af diabetes, samt 
patientuddannelse 

 
At udvikle indsigt og viden tværsektorielt og tværfagligt i 
diabetessygepleje og behandling i lyset af den nye nationale 
diabeteshandleplan 2017 

 
At fastholde og udvikle fagligt netværk indenfor diabetesområdet i 
Danmark 
 

 

Praktisk information 
 
Tilmelding er mulig indtil den 31. august 2018 
 
Priser: se https://dsr.dk/fs/fs19/landskursus  
 
Ved spørgsmål vedrørende tilmelding og indkvartering kontakt Dorrit Dylmer, 
Landskursuskoordinator på mail: dylmer@mail.dk   
 

https://dsr.dk/fs/fs19/landskursus
mailto:dylmer@mail.dk


 

 

Fredag den 9. november 
 
09.00 – 10.00 Ankomst og morgenmad 
 
10.00 - 10.15 Velkommen ved formand Mette Glindorf 
 
10.15 - 11:00 Brugerinvolvering set fra mennesker med diabetes´ 

perspektiv: hvordan øger vi oplevelsen af sammenhæng og 

inddragelse af egne erfaringer og viden – hvordan kommer vi fra ord til 
handling! 

  v. Kristian Johnsen, direktør i Diabetesforeningen 
    
11.05 – 12.00 Tingbjerg Changing Diabetes  

Samskabelse om social mobilisering og sundhedsfremme i boligområdet 
Tingbjerg i Københavns Nordvest kvarter 

  v. Paul Bloch, Forskningsleder for forebyggelse af diabetes 
  Steno Diabetes Center Copenhagen 
 
12.00 – 14.00  Frokost, besøg på stande og SIG netværk 
 
14.00 – 17.00 Parallelle sessioner - workshops 
 
Workshop A Type 2 diabetes og støtte til familien – prøv familiekassen 

v/ Tue Helms Andersen, Vidensmægler, specialkonsulent, 
Cand.scient.san.publ., Videncenter for Diabetes, og Dan 
Grabowski, seniorforsker, Steno Diabetes Center Copenhagen 
 

Workshop B Tværsektorielt samarbejde – samarbejde mellem borger, 
sygehus, praktiserende læge, kommune 
v. Lene Munch, sygeplejerske, stud. Ph.d., Center for 
diabetesforskning, Gentofte Hospital og Inger Rosenberg 
Borup, diabetessygeplejerske, Ålborg  
 

Workshop C Insulinpumpebehandling og CGM – i to grupper: de erfarne 
og de nysgerrige 

  v. SIG for insulinpumpebehandling og CGM 
 
 



 

 

17.00 – 18.00  Generalforsamling  
   Uddeling af pris som årets diabetessygeplejerske 
   

Lørdag den 10. november 
 
  

19.30             Konference middag 
 



 

 

 

Lørdag den 10. november 
 
08.30 – 10.00 Gastric bypass set i et neuropsykologisk perspektiv 

- "Livet med den nye mave" - hvordan fastholder patienten, der har fået lavet   
    en gastric bypass, den ændrede livsstil? 
v. Charlotte Skov, adipositassygeplejerske, Ålborg sygehus og 
Bjørn Steffensen, patient  

 
10.00 – 10.30 Kaffepause, besøg på stande og SIG netværk 
 
10.30 – 11.15 Moderne diagnostik og behandling af type 2-diabetes anno 

2018  
v. Tina Vilsbøll Lauritsen, professor og klinikchef  

 Steno Diabetes Center Copenhagen  
 
11.15 – 12.00 ”I’m sleeping my day away - Søvnapnø og type 2  

 diabetes”  
v. Ditte Hjort Laursen, Udviklingskonsulent  
Center for diabetes i København 

 
12.00 - 14.00  Frokost, besøg på stande og SIG netværk 
 
14.00 ¬– 14.45  Diabetisk gastroparese 

v. Karina Schjødt, Sygeplejerske og Mette Winther Klinge, 
Læge, stud. Ph.d. Aarhus Universitetshospital 

 
14.45 – 15.30  FÅ DET BEDSTE UD AF DET MESTE – TRODS ALT… 
  v. Thomas Mygind 

Med enkle metoder, ukomplicerede strategier og masser af humor 
giver Thomas Mygind sit personlige bud på, hvordan vi lettere tackler 
en konstant foranderlig verden, og de stadigt stigende krav om, at alle 
skal yde mere med færre ressourcer og bedre resultater.  

 
 15.30  Afslutning  
  v. formand Mette Glindorf   


