
Målgrupp: ST-läkare, allmänläkare och andra speciellt 
intresserade såsom exempelvis diabetessjuksköterskor.

Stockholm 22 mars, Malmö 5 april 2019

En kursdag om

–  V I  U T B I L D A R  V Å R D S V E R I G E !

Välkommen till en fördjupningsdag om 
diabetes som kommer att fokusera på 
symtom prevention, utredning och ge de 
senaste rönen vad gäller modern diabetes-
behandling ur ett primärvårdsperspektiv.

Diabetes är en växande folksjukdom, ofta mycket 
mångfacetterad och komplicerad att behandla. 
Under senare år har det skett en snabb utveck-
ling inom området. Nya läkemedel har utveck-
lats, vi har fått mer kunskap om prevention och 
om icke-farmakologisk behandling och dess 
betydelse. Dessutom har kunskapen ökat kring 
hur man värderar riskpatienter vilket har bidragit 
till en mer skräddarsydd behandling för den 
enskilde patienten. 

Det är viktigt att varje läkare är väl förtrogen 
med diagnoskriterierna och inte minst för typ 
2-diabetes då en diabetesdiagnos har en livslång 
konsekvens för patienten. Här har vården en 
viktig uppgift, och i synnerhet primärvården, att 
på bästa sätt kunna identifiera personer med 
störd glukosmetabolism innan en diabeteskom-
plikation uppstått, för att sätta in livsstils- och 
eventuell farmakologisk behandling.

Kursen utgår från verkliga primärvårdsfall och vi 
kommer att beröra frågor som:

• Alla har inte ”typ 2-diabetes”. Spelar en bättre 
klassifikation av diabetes roll för behandlingen 
och prognos?

• Vilken roll spelar livsstilsförändringar.  Hur kan 
läkaren ge råd om kost och motion?

• Nya läkemedel: Verkningsmekanism, fördelar, 
risker och biverkningar. Vem ska ha vilka 
läkemedel och hur kan vi kombinera dom. 
Läkemedelsverket och Socialstyrelsens rekom-
mendationer.

•  Vem ska ha vilket insulin och hur bestämmer 
vi insulinregim och titrerar doser. 

• Hur kan vi på bästa sätt minska risken för 
komplikationer och förtida död?

• Vad är ett bra HBA1c? Hur individualisera ett 
HbA1c-mål?

• Hur ska vi tänka och behandlad den äldre 
patienten och patienter i livets slutskede.

• Alkohol och diabetes.

• Vilka andra läkemedel kan påverka diabetes.

• Akutmedicin: När är det farlig med ett högt 
respektive ett lågt blodsocker? Hur handlägger 
vi det?

• Är kontinuerlig blodsockermätning någonting 
för patienter i primärvården?

Plats & datum: Centrala Stockholm 22 mars, 
centrala Malmö 5 april 2019.

Tid: 09.00–16.00

Pris: 3 600 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Peter Fors, överläkare, ansvarig för 
diabetesmottagningen på Alingsås lasarett och 
skapare av och ansvarig för diabeteshandboken.se. 
Han har också medverkat i Socialstyrelsens priorite-
ringsgrupp och Läkemedelsverkets expertkommité.

I kursavgiften ingår: för- och eftermiddags kaffe, 
lunch och kursdokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Anmäl dig idag på 

www.expomedica.se

!

E N  K U R S  F R Å N  E X P O  M E D I C A

Diabetes 
i primärvården



Jag anmäler mig till: Diabetes i primärvården I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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FYRA ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA DIG:
Internet: www.expomedica.se
E-post: info@expomedica.se
Tel: 08- 23 73 10 
Post: Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

Expo Medica skickar information om 
nya kurser via e-post. 
Kryssa i rutan om du vill ha denna service.
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Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Stockholm 22 mars 2019, 3 600 kronor exkl moms. 

Centrala Malmö 5 april 2019, 3 600 kronor exkl moms. 

B
Avsändare: 
Expo Medica, Krusegatan 19, 212 25 Malmö

HAR DU FRÅGOR KRING UTBILDNINGEN? KONTAKTA OSS GÄRNA PÅ TELEFON 08-23 73 10

Allmän information: Anmälan är bindande, platsen kan dock överlåtas till annan person. Antalet platser på varje utbildning är begränsade. Arrangören 
organiserar utbildningen och tar inget ansvar därutöver. Deltagaren ansvarar själv för att de kunskaper som förmedlas tillämpas i enlighet med veder-
börandes personliga medicinalansvar och behörighet, samt i enlighet med tillämpningslandets gällande regler för behandling och vård etc. Varje föreläsare 
ansvarar själv för sitt kursinnehåll. Arrangören förbehåller sig rätten att ställa in aviserad utbildning vid otillräckligt deltagarantal eller om omständigheter i 
övrigt så påkallar. Expo Medica sparar dina kontaktuppgifter. Vi lämnar ej ut kontaktuppgifter till tredje part. Läs mer om vår personuppgiftspolicy på www.
expomedica.se. Du kan när som helst kontakta oss för att bli struken ur vårt register. Arrangören reservarar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


