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Uddannelse og kompetenceudvikling er en  
central del af vores arbejde for at udvikle  
diabetesområdet i Region Sjælland. Vi udbyder 
mange forskellige typer aktiviteter i form kurser, 
temadage, konferencer og skræddersyet tilbud. 
Der er efterhånden mange tilbud at vælge  
imellem og derfor har vi som noget nyt udviklet 
dette katalog. Det er vores håb, at det kan være 
med til at give et bedre overblik over de kursus- 
aktiviteter, vi udbyder, og samtidig tydeliggøre 
hvilke tilbud, der er relevante for netop dig.

Mange af vores aktiviteter er målrettet  
bestemte faggrupper. Derfor er kataloget  
opdelt efter fagområder i seks kategorier:

• Sygeplejersker
• SOSU-hjælpere og SOSU-assistenter
• Fodterapeuter
• Læger
• Personale på bosteder
• Tværfagligt

Kataloget bliver udgivet halvårligt.  
Dette katalog indeholder vores aktiviteter  
for august 2022 - januar 2023.

Har du spørgsmål, er du velkommen   
til at kontakte vores kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk. 

Rigtig god fornøjelse!

Velkommen til vores  
nye kursuskatalog

Marie Egede Kristensen 
Programchef for Uddannelse  
Steno Diabetes Center Sjælland
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Kursus for nyansatte i diabetes-
ambulatorier og sengeafsnit

Kurset er målrettet nyansatte sygeplejersker, som  
arbejder i diabetesambulatorier og sengeafsnit i Region H  
og Region Sjælland. På kurset får du viden om de forskel-
lige diabetestyper, behandlingsformer, akutte komplikatio-
ner, senkomplikationer og meget andet. Kurset vil være et 
miks af oplæg fra specialister på de forskellige områder, 
gruppearbejde og refleksionsøvelser. Der vil desuden blive 
lagt vægt på erfaringsudveksling og netværksdannelse. 

Kurset udbydes i et samarbejde mellem Steno Diabetes 
Center Copenhagen og Steno Diabetes Center Sjælland.

KURSUS 

Dato og tid
30. august 2022  
9.00 – 15.45 (uden overnatning)

31. august 2022  
8.30 – 15.30   

28. september 2022  
8.30 – 15.00

Sted
Tune Kursuscenter 
Grevevej 20, 2670 Greve

Pris
Gratis

Målgruppe
Sygeplejersker ansat i sengeafsnit  
og diabetesambulatorie med  
2-8 måneders erfaring

Tilmelding
www.tilmeld.dk/nyansatte0822

SYGEPLEJERSKER
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Kursus for  
diabetesambassadører

Kurset henvender sig til sygeplejersker, som er ansat  
i et sengeafsnit, der ikke har diabetes som speciale,  
men som har borgere med diabetes indlagt. Kurset er  
en del af et kompetenceforløb i diabetes, som også  
indeholder online undervisning (en podcast og et  
e-læringsmodul) og opfølgende netværksmøder lokalt  
på sygehusene. Du vil blandt andet blive undervist via  
cases i diabetes-typerne, symptomer, blodsukkermåling, 
behandling, observation og ernæring.

KURSUS 

Dato og tid
26. oktober 2022 
8.00 – 15.30

Sted
Scandic Ringsted 
Nørretorv 57 
4100 Ringsted

Pris
Gratis

Målgruppe
Diabetesambassadører på  
sengeafsnit. Andre sygeplejersker  
fra hospitalerne i Region Sjælland  
med behov for en opdatering  
på diabetesområdet kan også  
deltage

Tilmelding
www.tilmeld.dk/ambassadoer261022

SYGEPLEJERSKER
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Uddannelsesforløb for  
diabetessygeplejersker 

Med det nye landsdækkende uddannelsesforløb for  
diabetessygeplejersker kan man som sygeplejerske  
specialisere sig i diabetes. Uddannelsesforløbet strækker 
sig over 1,5 år og er på fem ECTS belagte moduler, der 
omhandler: Koordinering af komplekse forløb, udvikling  
i den kliniske praksis, sundhedsfremme og forebyggelse  
ift. en udvalgt gruppe, praktisk vejledning og rådgivning 
samt kultur, sundhed og etnicitet.

Uddannelsesforløbet er udviklet af Steno centrene  
i samarbejde med professionshøjskolerne Absalon  
i Region H, Region Sjælland og Region Midt, samt  
Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker.

KURSUS 

Dato, tid og pris
Se https://phabsalon.dk/uddannel-
sesforloeb-diabetessygeplejersker 
for yderligere information

Sted
På de tre professionshøjskoler  
i København, Roskilde og Århus

Målgruppe
Sygeplejersker i ambulatorier, 
sengeafsnit, kommuner og almen 
praksis, med minimum 1,5 års 
erfaring fra specialet, som ønsker 
at videreuddanne sig til diabetes-
sygeplejerske
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Kort kursus for sygeplejersker  
i en kommune

På et kort skræddersyet kursus kan hele gruppen af  
sygeplejersker i en enhed (min 15 deltagere), sammen  
få et kompetenceløft i forhold til diabetes. Kurset bliver  
tilrettelagt sammen med jer, så det dækker jeres konkrete 
udfordringer og behov. Typisk indhold kan være at få  
nyeste viden om diabetesmedicin, blodsukkermåling og 
injektionsteknik og senkomplikationer. Kurset vil være et 
miks af oplæg og øvelser/gruppearbejde. Et kort skrædder-
syet kursus kan være af en halv eller en hel dags varighed 
og kan også indeholde en opfølgningsdag – alt efter  
jeres behov. 

SYGEPLEJERSKER

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
Sygeplejersker i hjemmeplejen,  
på plejecentrene eller i andre 
enheder i kommunen. Evt.  
sammen med enhedens SSAer

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk
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Styr på Type 2 – skræddersyet 
kort kursus om tegn på diabetes 
for SSA og SSH i hjemmeplejen

På dette kursus kan hele hjemmeplejen få et kompetence-
løft i forhold til diabetes (min 15 deltagere). Kurset vil blive 
tilrettelagt sammen med jer, så det dækker jeres konkrete 
udfordringer og behov. Typisk indhold kan være at få  
nyeste viden om diabetesmedicin, blodsukkermåling og 
injektionsteknik og senkomplikationer. Kurset vil være et 
miks af oplæg og øvelser/gruppearbejde. Vi har desuden 
udviklet et brætspil, der typisk vil indgå i kurset. Det kan 
også lånes efterfølgende. Kurset er typisk af en halv dags  
varighed men kan også indeholde en opfølgningsdag  
– alt efter jeres behov.

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
SSA og/eller SSH fra hjemme- 
plejen og/eller plejecentre.  
Evt. sammen med sygeplejersker 
fra enheden

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk

SOSU-HJÆLPERE  
OG SOSU-ASSISTENTER
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Skræddersyet kort kursus  
om diabetes for SSA og SSH  
i medicinske sengeafsnit

På dette kursus kan hele gruppen af SSA og SSH i en 
enhed (min 20 deltagere) sammen få et kompetenceløft  
i forhold til diabetes. Kurset vil blive tilrettelagt sammen 
med jer, så det dækker jeres konkrete udfordringer og 
behov. Typisk indhold kan være at få nyeste viden om  
diabetesmedicin, blodsukkermåling og injektionsteknik  
og senkomplikationer. Kurset vil være et miks af oplæg  
og øvelser/gruppearbejde. Et kort skræddersyet kursus 
kan være af en halv eller en hel dags varighed og kan  
også indeholde en opfølgningsdag – alt efter jeres behov. 

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
SSA og SSH i medicinske  
sengeafsnit

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk
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Kursus i sårbeskæring 

Kurset henvender sig til privatpraktiserende fodterapeuter 
og har fokus på beskæring af randkallositet ved diabetiske 
fodsår. Vi gennemgår også de grundlæggende observatio-
ner af sår og såromgivelser med det formål at kunne vælge 
den rigtige sårbandage. Der vil blive taget udgangspunkt  
i de sårprodukter, de privatpraktiserende fodterapeuter 
kan bestille fra Region Sjælland. 

Det er et endagskursus, som vil veksle mellem teoretiske 
oplæg og små film med beskæring og sårbehandling fra 
”den virkelige verden”.

KURSUS 

Dato og tid
15. september 2022 
9.00 - 14.30

Sted
Hotel Strandparken 
Kalundborgvej 58 
4300 Holbæk

Pris
Gratis

Målgruppe
Statsautoriserede fodterapeuter 
med egen praksis

Tilmelding
https://www.tilmeld.dk/ 
fodbeskaering1509

FODTERAPEUTER
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Kursus i sårbeskæring 

Kurset henvender sig til privatpraktiserende fodterapeuter 
og har fokus på beskæring af randkallositet ved diabetiske 
fodsår. Vi gennemgår også de grundlæggende observatio-
ner af sår og såromgivelser med det formål at kunne vælge 
den rigtige sårbandage. Der vil blive taget udgangspunkt  
i de sårprodukter, de privatpraktiserende fodterapeuter 
kan bestille fra Region Sjælland. 

Det er et endagskursus, som vil veksle mellem teoretiske 
oplæg og små film med beskæring og sårbehandling fra  
”den virkelige verden”.

KURSUS 

Dato og tid
13. januar 2023 
9.00 - 14.30

Sted
Professionshøjskolen Absalon  
Kuskevej 1 
4760 Vordingborg

Pris
Gratis

Målgruppe
Statsautoriserede fodterapeuter  
med egen praksis

Tilmelding
www.tilmeld.dk/fodbeskaering1301

FODTERAPEUTER
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Temadag for fodterapeuter

Steno Diabetes Center Sjælland afholder årligt en  
temadag målrettet statsautoriserede fodterapeuter i 
Region Sjælland. Dagen vil byde på faglige oplæg om  
formiddagen samt workshop og debat om eftermiddagen. 
Der bliver lagt vægt på, at deltagerne får ny viden,  
mulighed for at netværke og bliver præsenteret for  
konkrete materialer og værktøjer, der kan bruges  
i praksis efterfølgende. 

Programmet for temadagen er tilgængeligt på Steno  
Diabetes Center Sjællands hjemmeside senest en måned 
før arrangementet. 

TEMADAG

Dato og tid
10. november 2022 
9.00 – 14.30 

Sted
Hotel Scandic Ringsted 
Nørretorv 57 
4100 Ringsted

Pris
Gratis

Målgruppe
Statsautoriserede fodterapeuter 
med egen praksis i Region  
Sjælland

Tilmelding
www.tilmeld.dk/fodensdag
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Efteruddannelse i diabetes  
for statsautoriserede, privat-
praktiserende fodterapeuter 

Den nye efteruddannelse for privatpraktiserende  
fodterapeuter bygger ovenpå grunduddannelsen med  
en faglig specialisering i diabetesbehandling. De 13  
kursusdage giver et teoretisk og praktisk fundament til  
at iværksætte en individuel behandling, der sigter mod  
at forebygge, opspore og behandle diabetiske fodsår og  
andre fodproblematikker hos personer med diabetes. 

Efteruddannelsen udbydes af Fodterapeutskolen  
København i samarbejde med Steno Diabetes Center 
Copenhagen og Danske Fodterapeuter og er indtil videre  
et pilotprojekt. Efteruddannelsen er i pilotfasen finansieret 
af Steno Diabetes Center Copenhagen og Kvalitets- og 
Efteruddannelsesfonden for Fodterapi, og anbefales af  
Diabetesforeningen.

KURSUS 

Dato, tid, pris og tilmelding
Se https://kurser.rts.dk/efterud-
dannelse-i-diabetes-for-statsauto-
riserede-privatpraktiserende- 
fodterapeuter

Sted
Undervisningen foregår primært 
på Fodterapeutskolen i København 
og på SDCC

Pris
Gratis

Målgruppe
Statsautoriserede, privat- 
praktiserende fodterapeuter  
med minimum 1 års erfaring  
som udøvende fodterapeut

FODTERAPEUTER
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Virtuel konference  
målrettet almen praksis

I september 2022 afholdes virtuel konference målrettet 
almen praksis. Temaet for konferencen er diabetes og  
neuropati. Konferencen vil være en blanding af faglige 
oplæg og drøftelser med afsæt i eksempler fra praksis. 
Konferencen afholdes i et samarbejde med alle fem Steno 
centre i Danmark.

Det endelige program offentliggøres på vores hjemmeside  
i løbet af sommeren 2022. 

LÆGER

KONFERENCE  

Dato og tid
28. september 2022 
14.30 – 16.30 

Sted
Online – tilmeldte får link tilsendt 
et par dage inden konferencen

Pris
Gratis

Målgruppe
Konferencen er målrettet almen 
praksis – læger og sygeplejersker

Tilmelding
https://www.tilmeld.dk/ 
konference2809
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Klyngepakker  
til almen praksis

Klyngepakkerne er udviklet som inspiration og hjælp til  
klyngearbejde i almen praksis og er udviklet i samarbejde 
med KAP-S. Der er udviklet to klyngepakker relateret til 
type-2 diabetes: 

• Forebyggelse og behandling af diabetiske fodsår

• Forebyggelse og behandling af diabetisk nefropati

Klyngepakkerne tager udgangspunkt i tilgængelige data.  
Der tilbydes fagligt oplæg af eksempelvis en endokrinolog  
som en del af pakken. Det konkrete program aftales med 
klyngeformanden. Klyngepakkerne skal ses som inspiration 
og er tilgængelige på KAP-S’ hjemmeside. Hvis I ønsker  
at arbejde med andre områder relateret til diabetes,  
under støtter vi gerne det. 

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hotel Scandic, Ringsted 
Nørretorv 57  
4100 Ringsted

Pris
Gratis

Målgruppe
Kvalitetsklynger, almen praksis

Tilmelding
www.kap-s.dk/klynger/ 
klyngepakker
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Kursusforløb om diabetes  
på bosteder

Et skræddersyet kursusforløb for personale på bosteder er 
et tilbud, der strækker sig over 2-4 måneder og indeholder 
typisk både e-læring og to halve fremmødedage. Forløbet 
er for hele medarbejdergruppen på et bosted og fokus vil 
være på risiko, forebyggelse af og symptomer på diabetes 
hos borgere på bosteder. Der vil være fokus på, at I som 
medarbejdergruppe selv arbejder med jeres egen daglig-
dag. I vil få tid til at se, hvor I selv kan lave små tiltag, der 
forbedrer livsstilen hos jeres beboere, og dermed mindsker 
risikoen for at udvikle diabetes og andre livsstilssygdomme.

PERSONALE PÅ BOSTEDER

SKRÆDDERSYET  
TILBUD  

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
Pædagogisk personale, SSA,  
SSH og evt. sygeplejersker

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk
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Forløb om sund kost og livsstil 
for personale på bosteder

På dette skræddersyede kursus får I mulighed for sammen 
at få et kompetenceløft, som I kan bruge til at støtte bor-
gerne i sundere mad- og måltidsvaner og hermed fremme 
et godt helbred og forebygge livsstilsygdomme. 

Typisk indhold kan være nyeste viden om mad og sundhed, 
medicinske udfordringer som kan påvirke mulighederne for 
ændring af vaner samt praktiske redskaber, der kan støtte 
til forandring. Kurset vil være en blanding af oplæg og 
øvelser, men vil blive tilrettelagt efter jeres behov.  

PERSONALE PÅ BOSTEDER

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
Personale på bosteder

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk
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Skræddersyet kort kursus for 
sundhedsfagligt psykiatrisk  
personale på tværs af en  
afdeling eller i et sengeafsnit

På dette skræddersyede kursus får I mulighed for sammen 
at få et kompetenceløft i forhold til diabetes. Kurset kan 
eksempelvis være for hele gruppen af SOSU-assistenter i 
en enhed (min 15 deltagere). Det vil blive tilrettelagt sam-
men med jer, så det dækker jeres konkrete udfordringer og 
behov. Typisk indhold kan være at få grundlæggende viden 
om diabetesmedicin, blodsukkermåling og injektionsteknik 
og senkomplikationer. Kurset vil være et miks af oplæg og 
praktiske øvelser/gruppearbejde. Kurset kan være af en 
halv eller en hel dags varighed og kan også indeholde en 
opfølgningsdag – alt efter jeres behov.

TVÆRFAGLIGT

SKRÆDDERSYET  
TILBUD 

Dato og tid
Aftales sammen med jer

Sted
Hos jer

Pris
Gratis

Målgruppe
SSA og sygeplejersker fra et  
psykiatrisk sengeafsnit. Kurset 
kan være monofagligt eller for 
begge faggrupper sammen.

Kurset kan også målrettes læger  
i psykiatrien (min. 10 deltagere)

Tilmelding
Efter aftale. Vil du høre mere  
om mulighederne, kan du  
kontakte kursuskoordinator,  
Sara Kirketerp-Helenius på  
sbki@regionsjaelland.dk

26 Kurser, temadage og konferencer



Få opdateret din viden  
om diabetes

På dette kursus vil vi give dig den nyeste viden om  
type 1- og type 2-diabetes, samt hvilke medicintyper der 
bruges til behandling, og hvordan de virker. Vi vil også 
komme ind på anden medicin, teknologi og følgesygdomme.

KURSUS 

Dato og tid
4. oktober 2022 
9.00 - 15.30

Sted
Hotel Strandparken 
Kalundborgvej 58 
4300 Holbæk

Pris
Gratis

Målgruppe
Diætister, fodterapeuter, SSA  
og andre med sundhedsfaglig  
baggrund

Tilmelding
https://www.tilmeld.dk/viden0410
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Kursus i kulhydrattælling

Kurset har til formål at øge deltagernes kompetencer  
i forhold til anvendelse af kulhydrattælling i behandlingen 
af patienter med type 1-diabetes. Vi vil gennemgå bag-
grund og evidens for brug af kulhydrattælling, efterfulgt  
af en praksisbaseret gennemgang af basal og udvidet  
kulhydrattælling. Kurset giver endvidere indblik i de  
udfordringer, patienterne oplever, i forhold til at anvende 
kulhydrattælling samt, hvordan vi som behandlere kan 
understøtte patienternes brug af kulhydrattælling.

TVÆRFAGLIGT

KURSUS  

Dato og tid
10. november 2022 
12.30 – 15.30

Sted
Steno Diabetes Center Sjælland 
Birkevænget 3, 3. sal 
4300 Holbæk

Pris
Gratis

Målgruppe
Læger, sygeplejersker og kliniske 
diætister, der arbejder inden for 
behandling af personer med  
type 1-diabetes i et diabetes- 
ambulatorium på et hospital  
i Region Sjælland, som  ønsker  
øget viden om kulhydrattælling

Tilmelding
www.tilmeld.dk/kulhydrattaelling
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Lær med Steno Sjælland:  
Motion og træning og  
type 2-diabetes

På Lær med Steno Sjælland vil vi denne gang dykke  
ned i emnet motion og træning i forbindelse med type 
2-diabetes. Fysioterapeut Stig Mølsted fra Nordsjællands 
Hospital, der forsker i motion og diabetes, vil fortælle 
hvilke udfordringer borgere med type 2-diabetes oplever 
eller er bekymrede for i forhold til at dyrke motion, og 
hvordan man kan vejlede borgere med type 2-diabetes, 
som træner eller dyrker sport. Der vil være oplæg  
efterfulgt af en paneldiskussion, hvor det er muligt  
at stille spørgsmål via chat-funktionen.

TEMADAG 

Dato og tid
1. september 2022 
14.00 - 15.30

Sted
Online – tilmeldte får link tilsendt  
et par dage inden arrangementet

Pris
Gratis

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle

Tilmelding
www.tilmeld.dk/ 
motionogdiabetes010922
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Lær med Steno Sjælland:  
Medicin, overvægt og diabetes

På Lær med Steno Sjælland vil vi denne gang belyse  
sammenhængen mellem medicin, overvægt og diabetes. 
Hvilke typer medicin tilbydes borgere med type 2-diabetes, 
som ønsker vægttab, og hvordan virker de? Hvilke mediciner, 
der gives i forhold til f.eks. psykiske lidelser, har tendens  
til at give vægtstigning, og hvad kan man som sundheds- 
professionel være særlig opmærksom på i den henseende? 
Der vil være oplæg fra overlæge og centerchef Urd Lynge 
Kielgast

TVÆRFAGLIGT

TEMADAG  

Dato og tid
7. december 2022 
14.00 - 15.30

Sted
Online – tilmeldte får link tilsendt 
et par dage inden arrangementet

Pris
Gratis

Målgruppe
Sundhedsprofessionelle

Tilmelding
https://www.tilmeld.dk/sdcs0712
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