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Inbjudan till digital föreläsning
“Diabetes - stress och oro”
30/9 2021
19:00
Den _____________
Klockan ___________
vill vi från Abbott bjuda in er till en föreläsning avseende
“Diabetes - stress och oro”.
Många saker kan bidra till stress och oro, därför vill vi på Abbott med denna utbildning bistå med ökad kunskap
avseende det Eko-system (LibreView, FreeStyle LibreLink, LibreLinkUp) som omger FreeStyle Libre och hur man
nyttjar tekniken på ett sådant sätt som minimerar stressen i vardagen.
Henrik Rautiainen, Katarina Hermansson
Utbildningen utförs av Abbott Representant/er ______________________________________________________
Niklas
Westerberg
samt ________________________________________________________________________________________.

Gästföreläsaren Liselott Adsjö, är KBT terapeut och arbetar inom områden som anhörig medberoende,
relationer, stress, oro, ångest, nedstämdhet, fobier, tvång, sorg och kris.
Liselott är en uppskattad föreläsare och vi önskar att föreläsningen skapar möjlighet för nya insikter om hur
stress och oro fungerar och även ge en viss överlämning av verktyg för hantering av just stress och oro
(utifrån ACT, Acceptance and Commitment Therapy, en av de nyare terapiformerna och som ingår i det som
kallas ”tredje vågens KBT”, en vidareutveckling av KBT.
Gästföreläsaren Johanna Ericson är en diabetessköterska som jobbar på Citydiabetes i Stockholm som är en
specialistmottagning i medicin för diabetes och högt blodtryck. Där utreder och behandlar de både typ 1 och
typ 2 diabetes. Johanna har flera års erfarenhet inom diabetes och har jobbat både på vårdcentral och på
endokrinmottagning på sjukhus med diabetes.
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Bilder och simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
1. Ett fingersticktest med en blodglukosmätare krävs när glukosnivåerna ändras snabbt då glukosnivåerna i interstitialvätskan eventuellt inte återspeglar
blodglukosnivåerna korrekt eller om systemet rapporterar hypoglykemi eller hotande hypoglykemi eller när symtomen inte stämmer med systemavläsningarna.

Agenda
19:00-20:30

Diskution kring hur vi kan nyttja tekniken
Hur man kan använda Freestyle Libre systemet till ens fördel.
Liselott går igenom verktyg för att hantera stress och oro

Johanna delar med sig av sina erfarenheter kring Freestyle Libre systemet
Frågor kommer vara möjliga att ställa löpande under webinariet.

Denna utbildning kommer genomföras
med det digitala verktyget Livestorm
Instruktioner för att ansluta till webinaret

•

Gå in och registrera dig via länken nedan

•

Efter registrering får du ett bekräftelsemail samt ett mail 60 minuter innan start

•

I båda mailen erhåller du en unik länk som du använder för att kunna delta.

•

Klicka på länken som du erhållit via mail och du ansluts direkt till webinariet.

Länk:

https://app.livestorm.co/abbott-enterprise-sweden/freestyle-libre-webinar-diabetes-stress-och-oro-foer-patient?type=detailed

Väl mött den Torsdag 30/9 2021 kl 19:00-20:30
Abbotts inbjudan medför inget krav på sjukvårdsinrättning eller HCP
att använda, rekommendera,marknadsföra eller köpa produkter från Abbott
(eller något av dess dotterbolag) och är inte avsedd att påverka er till att göra det.
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Simulerade data är endast i illustrativt syfte, det är inte från någon verklig patient.
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