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Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Bästa Diabetes-kollega!

Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 
15-16 maj 2008.

Programmet för SFD:s vårmöte kommer att fokusera på tidiga insatser 
för att förebygga och tidigt behandla typ 2 diabetes. Mötet inleds med 
att generaldirektör Kjell Asplund, Socialstyrelsen, diskuterar vem som har 
verktygen för att förebygga diabetes. Därefter kommer en uppdatering 
i kostfrågan samt diskussioner om FaR-recept. Frågan om 24-timmars 
blodtrycksmätning inom diabetesvården tar sedan vid. Första dagen 
avslutas med en lektion i att ta ut data från NDR.

Dag två inleds med en diskussion om indikationer för och emot tidig 
intensiv farmakologisk behandling av förhöjt blodsocker och OGTT:s 
plats i diabetesvården. Dagen avrundas med aspekter på följsamhet i 
diabetesbehandlingen, både ur patienters och doktorers perspektiv.

Vi hälsar Dig och Ditt diabetesteam hjärtligt välkommen!

Med vänlig hälsning

Göran Umefjord Märta Sjölander Anders Kempe
distriktsläkare diabetessköterska  överläkare



Plats: Härnösands Teater, Storgatan 9, Härnösand

Torsdag 15 maj

09.00-10.15 Registrering, KAFFE och UTSTÄLLNING

10.15-10.30 Välkomsthälsning

10.30-11.15 Att förebygga diabetes – vilka verktyg har vi? 
  Kjell Asplund, generaldirektör

11.15-12.00 Erfarenheter från Diabetes Prevention Study 
  Jaana Lindström, senior researcher, nutritionist

12.00-13.00 LUNCH och UTSTÄLLNING

13.00-13.40 Hälsopreventivt arbete på vårdcentral
  - hur göra i praktiken? 
  Hans Lingfors, med dr, distriktsläkare

13.40-14.10 Evidensbaserad kostbehandling – och klinisk erfarenhet 
  Gunilla Lindeberg, dietist

14.10-14.40 Fysisk aktivitet på recept (FaR) vid diabetes 
  Patrik Wennberg, ST-läkare, doktorand

14.40-15.10 KAFFE och UTSTÄLLNING
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Torsdag 15 maj, forts

15.10-15.50 Alla med diabetes bör genomgå 24-timmars    
  blodtrycksmätning! 
  Fredrik Nyström, professor

15.50-16.10 Erfarenheter av 24-timmarsmätningar på 
  glesbygdsvårdcentral 
  Hans Olov Tollgren, distriktsläkare

16.10-16.55 Hur kan jag få ut data på min vårdcentral från NDR?   
  Soffia Gudbjörnsdottir, docent, överläkare

16.55-17.00 Information om kvällsaktiviteter 
  Anders Kempe

17.00-18.00 Årsmöte

19.00  MIDDAG
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Fredag 16 maj

08.15-9.00 Tidig intensiv farmakologisk behandling av förhöjt    
  blodsocker – för och emot 
  Stig Attvall, docent, överläkare och 
  Jan Håkansson, distriktsläkare

9.00-9.40 OGTT behövs inte! 
  Margareta Norberg, med dr, distriktsläkare

  OGTT behövs! 
  Åke Tenerz, med dr, överläkare

9.40-10.00 Blodsockerscreening mellan korv och bokhyllan Billy    
  Märta Sjölander, diabetessköterska, och 
  Anders Kempe, överläkare

10.00-10.30 KAFFE och UTSTÄLLNING

10.30-11.30 Varför gör inte diabetespatienterna som vi säger? 
  Bernt Lindahl, docent, överläkare

  Varför gör inte doktorerna som vi säger?
  - presentation av fokusgruppsstudie 
  Eva Fherm, distriktsläkare, doktorand

11.30-12.00 Vad tar vi med oss? 
  Sammanfattning och avslutande diskussion 
  Björn Eliasson, docent, överläkare

12.00   LUNCH och UTSTÄLLNING
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Allmän Information

Tid och plats 
15 – 16 maj 2008 
Härnösands Teater, Storgatan 9, Härnösand

Kontakt 
Congrex Sweden AB för information angående anmälan till mötet. 
Congrex Sweden AB 
Ref: SFD´s vårmöte 2008 
Box 5078 
402 22 GÖTEBORG 
telefon: 031-708 60 00 
fax: 031-708 60 25 
e-post: sfd@congrex.com

Viktiga datum 
Sista anmälningsdag 14 april 
Senaste datum för hotellbokning 14 april

Socialt program 
Gemensam middag den 15 maj på S:t Petri Logens Restaurang 
pris 350 kr exklusive moms

Föranmälan 
Anmälan till förmötet, SFD:s möte, det sociala programmet och 
hotellreservationer görs on-line från: http://www.congrex.se/sfd

Konferensavgifter 
Deltagaravgift medlemmar 990 kr exkl. moms. 
Deltagaravgift icke medlemmar 1450 kr exkl. moms. 
Deltagaravgiften inkluderar tillträde till mötet, utställningen, 
dokumentation, kaffe och lunch.

Vill Du bli medlem i SFD så nyttja bifogat inbetalningskort som följer med tidningen



Allmän Information

Hotell 
Congrex har reserverat rum för deltagare till mötet på närliggande hotell i 
närheten av Teatern. 
Hotell Enkelrum/natt  Dubbelrum/natt 
Hotel City  560:-  560:- 
Hotel Royal  840:-  990:- 
First Hotel Stat  1.033:- 1.252:-

Hotellrum kan inte reserveras förrän Congrex mottagit din anmälan. Är 
ditt val fullbokat kommer vi att erbjuda annat liknande alternativ. Önskar 
Du ändra din bokning kontakta Congrex. Hotell faktureras tillsammans 
med deltagaravgiften.

Utställning 
Övriga frågor samt information om utställning och sponsormöjligheter 
vänligen kontakta Congrex Sweden AB på: sfd@congrex.com

Hotell och registrering 
För frågor kontakta Congrex Sweden AB på 031-708 60 00 
eller e-post: sfd@congrex.com

Betalning 
Avvakta faktura från Congrex Sweden för betalning.

Friskrivningsklausul 
Organisationskommittén och Congrex Sweden AB ansvarar inte för några 
skador/förlorade ägodelar tillhörande deltagare och/eller medföljande, ej 
heller för förlorat eller skadat bagage och/eller personliga tillhörigheter.




