
STENO DIABETES
CENTER ODENSE

Kom til en spændende dag, der har til formål at præsentere nyeste viden, inspirere 
til nye idéer og dele viden om, hvordan vi kan støtte sårbare mennesker med 
diabetes i deres hverdagsliv, både hver især og i samarbejde med hinanden. 

Med ’sårbare’ mener vi mennesker med diabetes, der samtidig lever med fx psykisk 
sygdom, funktionstab, misbrug, multisygdom og/eller har lav socioøkonomisk 
status, svagt netværk/socialt udsat, kulturelle/sproglige udfordringer, nedsat
sygdomsforståelse/-mestring. 

Dagen er for:

       Fagpersoner der arbejder med diabetes i kommuner, almen praksis eller                                                                                        
       sygehus i Region Syddanmark 

       Mennesker med diabetes og pårørende i Region Syddanmark 

       Andre aktører med interesse for diabetes i Region Syddanmark 

Programmet byder på en blanding af faglige oplæg, erfaringsudveksling og fem 
parallelle spor, som giver redskaber og idéer til temaet. 

INVITERER TIL

SYDDANSK DIABETESDAG 2019
Støtte til hverdagslivet for sårbare mennesker med diabetes

Den 18. november 2019 kl. 08:30 - 15:30
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SYDDANSK DIABETESDAG 2019

PROGRAM
08.30-09.00

09.00-09.30

09.30-10.30

10.30-10.50

10.50-11.50

11.50-12.45

12.45-15.00

Registrering og morgenbrød

Velkommen til Syddansk Diabetesdag 2019
Centerdirektør Jan Erik Henriksen præsenterer Steno Diabetes Center 
Odense og introducerer dagens program.

Hverdagslivet for sårbare mennesker med diabetes
Livet med diabetes – sårbare diabetespatienters fortællinger 
Annika Porsborg Nielsen fra Kompetencecenter for Patientoplevelser 
(KOPA) præsenterer resultater fra en undersøgelse blandt sårbare 
mennesker med diabetes. Undersøgelsen stiller skarpt på deres hver-
dag med diabetes, deres sygdomsopfattelser samt deres barrierer og 
motivation for at følge et behandlingsforløb.   
 
En person med diabetes fortæller 
Hør Lone Hansen Grove fortælle om, hvordan hun oplever hverdagen 
med diabetes og psykisk sygdom samt hvad hun oplever som værende 
en støtte for hende. 

Pause med formiddagsfrugt og knas 

Udveksling af erfaringer om mødet med det sårbare menneske
v/ facilitator Arne Gårn, Steno Diabetes Center Odense.

Frokost og netværk 

Parallelle spor – redskaber og ideer til støtte i hverdagslivet
Du har mulighed for at tilmelde dig ét af følgende spor: 

Hønsefødder og gulerødder - den diabetiske fod og principper 
for sund mad til mennesker med diabetes
Få den nyeste viden på to vigtige områder i diabetesbehandlingen, og 
bliv inspireret til hvordan simpel vejledning om disse kan støtte sårbare 
mennesker med diabetes. 

v/ statsautoriseret fodterapeut Marianne Lundgreen og klinisk diætist Susanne Elman 
Pedersen, Steno Diabetes Center Odense 
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15.00-15.30

Sundhedskompetence: Hvad er det, og hvorfor er det vejen frem 
til mindre ulighed i diabetesforebyggelse og -behandling?
Sundhedskompetence handler om en persons evne til at forstå, 
omsætte og handle på viden om egen sundhed. Sårbare mennesker har 
ofte udfordrede sundhedskompetencer. Vær med til at drøfte, hvordan 
patienter/borgerne selv, fagpersoner og organisationer kan arbejde 
med sundhedskompetence for at opnå/give støtte til hverdagen.  
 
v/ professor Helle Terkildsen Maindal, Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet 
og Steno Diabetes Center Copenhagen og Læge, Ph.d.-stud. Anna Aaby, Institut for 
Folkesundhed, Aarhus Universitet

Er brugerne med for sjov? 
- sundhedspædagogik og brugerinvolvering
Hvordan inddrager man det sårbare mennesker med diabetes? 
Hvad betyder det for brugeren at blive inddraget? Få et sundheds-
pædagogisk input, del erfaringer og hør om SDCOs spritnye ”strategi 
for brugerinddragelse”

v/ chefkonsulent Tina Linaa og diabeteskoordinator Mona Engdal Larsen, Steno 
Diabetes Center Odense

Udvikling af tværsektorielt samarbejde om sårbare mennesker 
I fællesskab deler vi erfaringer og skaber nye idéer til at styrke det 
tværsektorielle samarbejde om psykisk sårbare. Vi tager udgangspunkt 
i projektet ”Aktiv opsøgning ved udeblivelser” i regi af Sundhedscenter 
Haderslev. Projektet handler om hvordan tværsektorielle samarbejds-
partnere kan tage hånd om psykisk sårbare, der udebliver fra aftaler.  

v/ specialkonsulent Merete Brixen og projektmedarbejder Malene Lagoni, Steno 
Diabetes Center Odense og projektkoordinator Heidi Mattle, Haderslev Sundhedscenter

Evidensbaserede apps til mennesker med diabetes 
Hør om evidensen bag nogle af de videnskabeligt validerede sundheds-
apps, som patienter, praktiserende læger og sundhedsprofessionelle 
kan drage nytte af. Vær med til at diskutere, hvordan de kan bruges  i 
mødet med sårbare mennesker med diabetes samt hvilken rolle de kan 
spille i fremtidens lægepraksis. 

v/ praktiserende læge, Ph.d Carl J. Brandt, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU
Læge Andreas Pihl, Forskningsenheden for Almen Praksis, SDU og praktiserende læge 
Michael Hejmadi-Pedersen, Lægehuset Ferritslev 

Opsamling og tak for i dag
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PRAKTISKE 
OPLYSNINGER

Tid og sted
Mandag den 18. november 2019 fra kl. 08.30-15.30 

På IBC Innovationsfabrikken i Kolding.
Birkemosevej 1, 6000 Kolding.

Pris
Det er gratis at deltage på dagen. 
Dagen er godkendt til refusion i Fonden for Almen Praksis, aktivitetesnr. 2019-0526.     

Tilmelding

Bemærk, at der er et begrænset antal pladser på de parallelle spor og tilmelding til 
sporene sker ud fra først-til-mølle-princippet. 

Tilmeldingsfrist den 25. oktober 2019.  

Har du spørgsmål?
Kontakt Julie Stenvang Pedersen
Tlf.:  24 34 87 07
Mail: julie.stenvang.pedersen@rsyd.dk 

Har du diabetes eller er du
pårørende?

Tilmeld dig ved at sende en mail til:

 
Husk at angive det nummer ”spor”, 
som du ønsker at deltage på. Angiv 
også, hvis der er særlige hensyn, som 
vi skal tage vedrørende forplejning.

Er du sundhedsprofessionel?

julie.stenvang.pedersen@rsyd.dk

Tilmeld dig via Plan2Learn  - klik her

Vær opmærksom på at der opkræves 
et udeblivelsesgebyr på 500 kr. 
ved manglende fremmøde på dagen 
eller afbud senere end dagen før 
arrangementet.

https://rsd.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=68013

