
Diabetes för 
vårdpersonal 
Generell fördjupning med 
ett migrationsperspektiv

Målgrupp: distriktssköterskor, sjuksköterskor, 
undersköterskor och andra speciellt intresserade.

Malmö 24 oktober, Örebro 29 november 2019

Temadag

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

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

Diabetessjukdom utgör ett internationellt 
folkhälsoproblem som är på väg att utveck-
las till en världsomfattande epidemi. Att 
identifiera riskpatienter och att behandla 
patienten som redan har diabetes minskar 
risken för diabeteskomplikationer.

Det svenska samhället har som många andra 
europeiska länder blivit mångkulturellt beroende 
på ökad internationell migration. Behovet av 
information om diabetes har ökat markant i takt 
med ökad invandring. Det är viktigt att vårdper-
sonal har goda kunskaper om diabetes och dess 
behandling samt kunskap om kulturella aspekter 
för att på bästa sätt kunna hjälpa patienter innan 
diabeteskomplikation uppstått.

 Syftet med föreläsningen är att sprida fördju-
pad kunskap om diabetes och därmed höja 
kompetensen bland vårdpersonal.

Kursen kommer att beröra följande frågor:

• Hur bemöter du patienter som är nydiagnos-
tiserade?

• Hur hanterar du patienter som saknar insikt 
om sin sjukdom och dess komplikation?

• Hur bemöter du patienter från andra kulturer  
med bristande kunskap i svenska?

• Hur viktig är anhörigas delaktighet i patien-
tens hälsotillstånd?

• Hur livsstilen kan påverka utveckling av 
diabetes?

• Hur ser behandlingen ut?
• Hur hanterar du patienter som har svårt att 

följa ordination?

Föreläsningen kommer att fokusera på:

• Diabeteshistoria
• Epidemiologi 
• Fysiologi 
• Skillnaden mellan typ 1 och typ 2
• Symtom som förekommer vid hyperglykemi 

respektive hypoglykemi
• Stress och diabetes
• Diabeteskomplikation
• Kost 
• Fysisk aktivitet
• Behandling 
• Hur kultur och religion påverkar behandlingen

Plats & datum: centrala Malmö 24 oktober, 
centrala Örebro 29 november 2019.

Tid: 09.30–15.30

Pris: 2 300 kronor exkl moms. 

Föreläsare: Bemnet Kidane diabetessjuksköterska i 
hemsjukvården Angered Göteborg. Bemnet är en 
uppskattad föreläsare och har under lång tid 
engagerat sig i frågor om diabetes och migration.

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

www.expomedica.se

!

Aktuell kurs för behandling av en växande patientgrupp.



Jag anmäler mig till: Diabetes för vårdpersonal I KURSAVGIFTEN INGÅR: för- och 
eftermiddags kaffe, lunch och kurs- 
dokumentation. Efter kursen utfärdas 
intyg. Alla priser är exklusive moms.
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FAKTURERINGSADRESS (OM ANNAN ÄN OVANSTÅENDE)

DELTAGARUPPGIFTER                                                         

Specialkost eller övrig information

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

KUNDUPPGIFTER                                                    

Specialkost eller övrig information

Enklast anmäler du dig 
på www.expomedica.se!

Centrala Malmö 24 oktober 2019, 2 300 kronor exkl moms. 

Centrala Örebro 29 november 2019, 2 300 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 vederbörandes 
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 reserverar sig för eventuella fel i denna kursinformation.


