Region Stockholms läkemedelskommitté

Endokrint Forum Stockholm i samarbete med Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för endokrina sjukdomar bjuder in till:

Endokrint Forum Stockholm – höstmöte 2019
Diabetes mellitus – In Real Life
Datum:

Fredagen den 18 oktober 2019, kl 13.00 –16.00
Samling från kl 12.00 med enkel lunch

Plats:

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Magnus Ladulåsgatan 63 A, entréplan
Lokal: Fataburen

Målgrupp:

Läkare

Arrangör:	
Endokrint Forum Stockholm och Region Stockholms läkemedelskommittés
expertgrupp för endokrina sjukdomar
Anmälan:

Senast den 14 oktober 2019
Anmälan sker via www.janusinfo.se/fortbildning

Avgift:

Kursen är kostnadsfri. Med tanke på kostnader för lokal, föreläsare och förtäring
är din anmälan bindande. Platsen kan dock överlämnas till kollega.

Bekräftelse:

Du får en bekräftelse via e-post

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Endokrint Forum Stockholm – höstmöte 2019
Diabetes mellitus – In Real Life
Hur är det egentligen att leva med diabetes - ett liv fullt av begränsningar eller av möjligheter? Är det OK att dyka
om man har insulinbehandlad diabetes och vems ansvar är det om något går fel? Kostråden som ges till personer
med diabetes - hur väl förankrade är de och vad händer med blodsockret om man vill följa en annan diet? Vid
senkomplikationer av diabetes – vad krävs för att få arbetslivsanpassning eller sjukskrivning?
Ovanstående är ett axplock av de frågor vi tänkte diskutera under denna utbildningseftermiddag med erfarna
föreläsare från olika delar av vårdkedjan.
Endokrint Forum Stockholm är ett öppet nätverk av endokrinologer i Stockholm, startat med syfte att ha formella
och informella diskussioner kring klinik och forskning samt att utbilda och fortbilda. Ansvaret för att ordna möten
växlar mellan Stockholmssjukhusens endokrinenheter, detta år är det Capio S:t Görans sjukhus tur. Mötet är
öppet för läkare från alla specialiteter som är intresserade av området.

Varmt välkommen!
Sara Mansten*, Parvin Abdollahi* och Annica Ramström*
*Överläkare
Medicinkliniken
Capio S:t Görans Sjukhus

Charlotte Höybye, docent, överläkare
Patientflöde Endokrinologi
Karolinska universitetssjukhuset
Ordförande expertgrupp läkemedel för
endokrina sjukdomar

Program: Diabetes mellitus – In Real Life
Moderator: Sara Mansten
12.00

Samling och lunch

13.00

Diabetes och dykning – uppdatering av rekommendationer
Johan Jendle, professor i medicin med inriktning endokrinologi, auktoriserad dykläkare.
Ansvarig för forskningsmiljön Diabetes, Endokrinologi och Metabolism vid
Örebro Universitet

13.45

Kostråd vid diabetes: Vad säger dietisten till våra patienter med diabetes –
och varför?
Emelie Ödmann, dietist med flerårig erfarenhet av arbete inom diabetesvården, bland
annat vid Medicinskt Centrum, Capio S:t Görans Sjukhus

14.30

Paus med kaffe/te

15.00

Nedsatt arbetsförmåga p g a senkomplikationer av diabetes – när har man
rätt till sjukskrivning och/eller arbetslivsanpassning?
Britt Arrelöv, med dr, överläkare.
Medicinskt sakkunnig i försäkringsmedicin, Avdelningen Kvalitet och Patientsäkerhet,
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Region Stockholm

15.50

Avrundning, diskussion

16.00

Avslutning

