Stockholms läns läkemedelskommitté
Inbjudan till kvällsseminarium

En kväll med falldiskussioner kring behandling
av diabetes typ 2 - mer än högt blodsocker
Att sänka blodsockret har tidigare ofta stått väldigt mycket i fokus vid behandling av diabetes
typ 2. Blodsockersänkning är ofta viktigt, i första hand för att minska risken för mikrovaskulära
komplikationer, men för att undvika hjärt-kärlsjukdomar är behandling av andra riskfaktorer
oftast minst lika viktigt eller till och med viktigare. Förskrivningsdata talar för att det här finns
klara möjligheter till förbättring av behandlingen vid diabetes typ 2.
Under kvällen kommer vi diskutera skillnader vad gäller kardiovaskulära effekter av olika blodsockersänkande läkemedel men framförallt vad man kan uppnå genom optimal behandling av
andra riskfaktorer än högt blodsocker, och hur vi kan få patienter att följa våra ordinationer inte
minst vad gäller statinbehandling. Diskussion med utgångspunkt från patientfall kommer varvas
med korta föreläsningar.

Datum:

Onsdag 6 mars 2019
Lättare förtäring från kl 17.15
Föreläsning startar kl 18.00 och avslutas kl 19.30

Plats:

World Trade Center Konferens, Klarabergsviadukten 70
T-bana T-centralen

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor
Stockholms läns läkemedelskommitté,
Expertrådet endokrinologiska och metabola sjukdomar,
Expertrådet hjärt- kärlsjukdomar samt
Medicinsk fortbildning, HSF

Anmälan:

Senast den 1 mars 2019. Anmälan görs via
www.janusinfo.se/fortbildning
Du får en bekräftelse via e-post

Info

Detaljerat program se sidan 2 / baksidan

Avgift

Kostnadsfri. Vänligen avanmäl din plats eller överlåt till
kollega om du inte kan delta. Vid ej avbokad plats kan
vi komma att debitera din arbetsplats med 300 kr för
utebliven närvaro.

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm
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Arrangör:

Stockholms läns läkemedelskommitté
En kväll med falldiskussioner kring behandling
av diabetes typ 2 - mer än högt blodsocker
Vid mötet planerar vi att presentera representativa patientfall. Vi tar gärna emot patientfall
från er. Mejlas i god tid före mötet, senast 18 februari till maija.fredrikson@sll.se
Vi ser fram emot ett mycket givande möte baserat på intressanta falldiskussioner.
Moderator
Mats Palmér*, docent, överläkare
Diskussionspanel/föreläsare
Pontus Curman*, överläkare
Medicinkliniken, Ersta sjukhus
Karolina Nowinski**, med dr, specialistläkare
FO Klinisk Farmakologi, Karolinska universitetssjukhuset
Anna Ugarph Morawski*, med dr, distriktsläkare
Akademiskt primärvårdscentrum, SLSO
Per Wändell*, senior professor, allmänläkare
Karolinska Institutet
* Expertrådet för endokrinologiska och metabola sjukdomar.
** Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

Program
Kl 17.15

Matig smörgås med kaffe/te

Kl 18.00

En kväll med falldiskussioner kring behandling av diabetes typ 2
- mer än högt blodsocker
Vi kommer utifrån patientfall diskutera och belysa betydelsen av behandling av
lipider, hypertoni, högt blodsocker med mera. Vi kommer även diskutera värdet
av nya blodsockersänkande läkemedel och viktiga aspekter att beakta vid behandling
av multisjuka patienter med diabetes typ 2.

Kl 19.30

Avslutning

Varmt välkommen!
Charlotte Höybye, docent, överläkare,
Ordförande expertrådet för endokrinologiska och
metabola sjukdomar
Gerd Lärfars
Ordförande Stockholms läns läkemedelskommitté
Docent, enhetschef
Hälso- och sjukvårdförvaltningen

Medicinsk fortbildning
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Box 17533
118 91 Stockholm

Karolina Nowinski, med dr, specialistläkare
Ordförande expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar

