Terapigrupp Diabetes

Utbildning – modern behandling av typ 2-diabetes
 Hur ska vi använda de ”nya” läkemedlen vid typ 2-diabetes?
 Ordnat införande av empagliflozin (Jardiance, Synjardy) vid typ 2-diabetes
och etablerad hjärt-kärlsjukdom
 Kontinuerlig blodsockermätning vid typ 2-diabetes
Inbjudan riktar sig till samtliga allmänläkare, diabetologer, diabetessjuksköterskor
och verksamhetschefer på vårdcentralerna i VGR. Kardiologer och neurologer som
arbetar med stroke är också välkomna.
Utbildningstillfällen
Ort
Borås
Göteborg
Skövde
Trollhättan

Datum
12/9 och 16/10
9/10
23/10
5/9 och 6/11
19/9 och 25/9

Lokal
Elin Odencrantssalen, SÄS
Lagerbladet, Sahlgrenska sjukhuset
Järneken, Östra sjukhuset
Insikten, SkaS
Ägget, NÄL

För samtliga datum gäller tiden kl. 13.00 - 16.00 (med fikapaus)
Anmälan
Välkommen med din anmälan i regionkalendern. Klicka på aktuellt datum ovan eller
sök på ”diabetes” på regionkalenderns startsida: http://regionkalender.vgregion.se
Utbildningen är kostnadsfri.
Upplysningar om utbildningen kan lämnas av:
Margareta Berzén, margareta.berzen@vgregion.se, Ordf Sektorsrådet Allmänmedicin
Peter Fors, peter.fors@vgregion.se, Ordf Terapigrupp Diabetes
Victoria Carter, victoria.carter@vgregion.se, Samordnare Regionala Diabetesrådet
Stig Attvall, stig.attvall@vgregion.se, Ordf Regionala Diabetesrådet
Förslag till förberedelse
REKlistan 2018
Utvidgat terapiråd; Ordnat införande empagliflozin

Bakgrund
I Socialstyrelsens nationella riktlinjer (2017), Läkemedelsverkets nya
behandlingsrekommendationer (2017) samt i regionens REKlista (2018) betonas
vikten av att individualisera valet av läkemedel vid typ 2-diabetes. Studier har visat
att de ”nyare” läkemedlen har klara fördelar i förhållande till SU-preparat och insulin
avseende risk för hypoglykemier, insulinkoma och viktökning.
Två preparatgrupper (SGLT2-hämmare och GLP1-analoger) har också visat på en
kliniskt signifikant minskad risk för hjärtinfarkt, stroke och för tidig död vid samtidig
etablerad hjärt-kärlsjukdom. Regionen har därför beslutat att rekommendera
empagliflozin (SGLT2-hämmare) vid typ 2-diabetes och etablerad hjärt-kärlsjukdom
och även att göra det inom ramen för ett ordnat införande under 2018-2020.
Sektorsråden i allmänmedicin och internmedicin samt Regionala Diabetesrådet har
ansökt om ett ordnat införande av FreeStyle Libre för patienter med typ 2-diabetes
som behandlas med basinsulin i kombination med måltidsinsulin och som har ett
Hba1c över 70 mmol/mol eller återkommande allvarliga hypoglykemier. Detta i
enlighet med NT-rådets rekommendationer.

Välkommen!
Regionala terapigruppen Diabetes i samarbete med Regionala
Diabetesrådet, sektorsråden i Allmänmedicin och Hjärtsjukvård samt
regionala terapigruppen Hjärta-kärl

