DIABETESFORENINGEN PÅ FOLKEMØDET 2019
TORSDAG
Kan digitalisering give bedre dialog mellem læge og
patient?
Kl. 15.00 – 15.45, MedComs telt, J25.

Beskrivelse:
Som en del af den seneste overenskomst skal praktiserende læger tilbyde en digital
forløbsplan til patienter med kroniske sygdomme som KOL og diabetes. Forløbsplaner
er elektroniske planer, som oprettes, anvendes og vedligeholdes af de praktiserende
læger for disse patienter. Formålet med forløbsplanerne er at inddrage patienten samt
skabe overblik i forhold til at understøtte egenomsorg. Dette er blot det seneste
eksempel på værktøjer, der understøtter dialogen mellem læge og patient. Et andet
eksempel er udbredelsen af digitale løsninger til patientrapporterede oplysninger, der
kan bidrage til at gøre patienten mere aktiv i sit eget forløb. I dag kan patienterne selv
rapportere målinger gennem løsningen webpatient. Vi taler om de foreløbige erfaringer
med disse digitale værktøjer i almen praksis og drøfter, hvordan teknologien i de
kommende år kan udvikle sig, og hvilke nye muligheder det vil føre med sig – risikerer
vi at få et A- og et B-hold blandt fremtidens patienter?
Deltagere:
•
•
•
•
•
•

Jonas Heltberg, Kommunikationschef, Praktiserende Lægers Organisation
Erik Jylling, Sundhedspolitisk Direktør, Danske Regioner
Jesper Sørensen, Direktør, Praksisleverandørernes Serviceplatform
Niels Ulrich Holm, Praktiserende Læge, Praktiserende Lægers Organisation
Flemming Christiansen, Vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
Diabetesforeningen

Arrangør: MedCom og Praktiserende Lægers Organisation (PLO)

FREDAG
At være ung med diabetes – hvordan?
Kl. 10.30 – 11.30, Kirkepladsen, K99

Unge med diabetes opfordrer publikum til at give deres bud på viden om diabetes. Få
en snak med en ung om hverdagens diabetes dilemmaer og hvad fællesskab med
andre som har diabetes betyder. Snup en diabetes tatovering og vis din sympati for
sagen.
Deltagere: Unge fra Diabetesforeningen
Arrangør: Diabetesforeningen

Diabetes HK - Debathåndbold

Kl. 12.00 – 12:45, Cirkuspladsen, C50 (fodboldbanen)
Diabetesforeningen og Dansk Håndbold Forbund sætter fokus på sundhedseffekterne
af holdsport, når vi sætter en række kendisser, politikere og mennesker med diabetes i
stævne til en omgang håndboldfitness. Vi giver deltagerne sved på panden, når det
både handler om at score mål og have sin paratviden om diabetes på plads.
Arrangør: Diabetesforeningen og Dansk Håndbold Forbund

Bold, bedring og bevægelse i fællesskab
Kl. 13.45 – 14.45, Dansk Håndbold Forbunds telt, J40

Forskningen gennem de seneste mange år viser, at vi kan motionere os ud af
sygdomme og begrænse medicinforbruget. Motion virker og dette er noget vi skal gøre
brug af i endnu højere grad end tidligere. Men hvilke udfordringer er der forbundet
med at få implementeret de livsnødvendige intentioner i den virkelige verden - både
set fra et sundhedsfagligt synspunkt men også fra et foreningsperspektiv. Hvilken rolle
skal idrætsforeninger varetage i forebyggelsen og behandlingen af de borgere, der
bliver henvist? Hvad er foreningernes motivation for at påtage sig dette ansvar? Hvilke
konkrete rammevilkår skal være gældende, for at foreningen bliver motiveret til at
påtage sig et yderligere og mere systematiseret samfundsansvar? Hvordan bliver det
sundhedsfaglige personale sikret, at samarbejdet med idrætsforeninger og den
træning de tilbyder, er af den nødvendige kvalitet som vil gøre en forskel for
patienten? Hvem gør hvad og hvordan lykkedes vi med det?
Deltagere:
•
•
•
•

Søren Møller, Tidl. formand, DGI
Heino Knudsen, Regionsrådsformand, Region Sjælland
Preben Staun, Landsformand, Ældre Sagen
Diabetesforeningen

Arrangør: Dansk Håndbold Forbund og Diabetesforeningen

Når mærkning af din mad giver mening
16:30 - 17:00, Det Fælles Sundhedstelt, J45

Mærkningsordningen Varefakta vil sammen med Fødevarestyrelsen og flere
patientforeninger diskutere, hvordan mærkning af forbrugerprodukter kan være med til
at skabe lighed i sundhed. Korrekt mærkning skal skabe tryghed hos forbrugeren, men
den skal også kunne tilgodese forskellige behov hos bl.a. allergikere, hjerte-kar-syge
patienter, nyrepatienter, diætister og økonomaer og dermed være med til at sikre, at
eksempelvis allergiske reaktioner grundet forkert eller manglende mærkning undgås.
Maden spiller en vigtig rolle, hvis vi skal øge lighed i sundhed. En stor del af sund mad,
er nemt at kunne gennemskue til tider vildledende marketingtekst, produktnavne, et Enummers betydning eller vigtigheden af en vares næringsindhold, hvis du ønsker at
tabe dig. - Men hvordan gør vi mærkningen bedst til fordel for alle?
Deltagere:
•
•
•
•
•
•

Ane Eggert Jackson, Chef for Politisk Sekretariat, Diabetesforening
Søren Ravn Jensen, Direktør, Julemærkefonden
Sofie Wendelboe, Klinisk diætist, Kost og Ernæringsforbundet
Maja Overgaard Lund, Ernæringsfaglig medarbejder, Fødevarestyrelsen
Heidi Søsted, adm. direktør, Varefakta
Jan Rishave, Formand, Nyreforeningen

Arrangør: Varefakta

LØRDAG
Diabetes Topmøde

Kl. 10.30 -11.30, Tænketanken, K11
Med den nye diabeteshandlingsplan fra 2017 fulgte 65 mio. kr. som var afsat til
indsatser, der skal forbedre diabetesbehandlingen i Danmark over årene 2018-2020.
Nu er vi omtrent halvvejs i handlingsplanens indsatsperiode, og det er derfor oplagt at
stille spørgsmålet: Hvordan går det med implementeringen af indsatserne og
indfrielsen af Diabeteshandlingsplanens gode visioner? Med handlingsplanens fjerde
pejlemærke, ”Et mere sammenhængende behandlingsforløb for diabetespatienter”,
som omdrejningspunkt, sætter Diabetes Topmødet 2019 fokus på, hvordan vi sikrer, at
de 65 millioner er med til at skabe reel sammenhæng i behandlingen for
diabetespatienter i et nært, tværsektorielt (og måske nyt) sundhedsvæsen?
Diabetesforeningen uddeler handlingsprisen til et projekt eller initiativ, der har gjort en
særlig indsats for at skabe sammenhæng i behandlingen for mennesker med diabetes.
Deltagere:
•
•

Allan Flyvbjerg, centerdirektør, Steno Diabetes Center Copenhagen
Jette Skive, Formand for social- og sundhedsudvalget, Kommunernes
Landsforening

•
•
•

Christian Freitag, Formand, Praktiserende Lægers Organisation
Anders Kühnau, Regionsrådsformand, Region Midtjylland
Diabetesforeningen

Arrangør: Diabetesforeningen.
Arrangementet er sponsoreret af Novo Nordisk, Astra Zeneca og Sanofi.

