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Var är vi och                        
vart ska vi inom 
obesitasvården? 

Eftermiddagsseminarium 12 december, 2022
Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm                 
Med möjlighet att delta digitalt

Försändelsen är utsänd med stöd av uppgifter ur Hälso- och Sjukvårdens Adressregister, HSAR, av Novo Nordisk Scandinavia AB,

som är ansluten till Integritetsskyddsprogrammet för HSAR. För information om hur dina uppgifter behandlas i samband med 

utskicket hänvisar vi till onekey. iqvia.com. Ytterligare information erhålls av IQVIA Solutions Sweden AB, e-mail: 

adressuppdatering@iqvia.com, dit du också kan vända dig om du inte vill ha ytterligare utskick.

Scanna QR koden för att komma till www.novonordisk-utbildningar.se 

för att ta del av vårt aktuella utbud av utbildningar. 

Gäller dig som är vårdpersonal med behörighet att förskriva eller 

lämna ut läkemedel (läkare, sjuksköterska eller farmaceut).

INBJUDAN TILL VETENSKAPLIGT MÖTE

Till: Läkare och sjuksköterskor på arbetsplatsen

cc: Verksamhetschef  cc: Berörd läkemedelskommitté
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Medical Advisor Obesity

0706-388 963

hlbl@novonordisk.com

Anna-Karin Hansback

Key Account Manager Obesity 

0702-849456
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Hur kan nya riktlinjer och 
behandlingsalternativ möjliggöra en 
bättre obesitasvård framöver?

Välkommen att lyssna till ny vetenskap, behandlingsalternativ och riktlinjer 

inom obesitas, och diskutera hur detta kan implementeras i kliniken. Vi 

samlar er som vill vara med och driva svensk obesitasvård framåt. 

Möjlighet finns även att delta digitalt.

MÅLGRUPP
Läkare och sjuksköterskor verksamma inom eller intresserade av 
obesitasvård.

ANMÄLAN
via www.novokunskap.se. Antalet platser är begränsat.

SYFTE
Diskutera kunskapsläget inom obesitas och hur man på bästa sätt kan 
engagera hela vårdkedjan att omsätta evidens och de nya riktlinjerna i 
klinisk praktik.

KOSTNAD
Deltagare bokar och bekostar själv eventuell resa. Novo Nordisk  står för 
förtäring och lokalkostnad. Föreläsarna  är kontrakterade av Novo Nordisk 
för detta uppdrag.

Program 13:00 – 17:00
med efterföljande lätt förtäring och samtal

Välkommen - Novo Nordisk och moderatorerna
• Eva-Lotta Glader, överläkare, docent, Medicincentrum,                                        

Norrlands universitetssjukhus
• Torsten Olbers, professor i kirurgi vid Linköpings Universitet,                        

ordförande SFOK

13.10 – 13:40 

• Obesitaskirurgi i Sverige. Resultat från SOReg
Johan Ottosson, överläkare, PhD, Universitetssjukhuset Örebro,                     
Registerhållare SOReg
10 min diskussion

13:50 – 14:20

• Medicinsk och kirurgisk behandling av obesitas                                                       
– Resultat från BASUN studien
Gudrún Höskuldsdóttir, specialistläkare, PhD, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
10 min diskussion

14:30 – 14:45

• Bensträckare och fika

14:45 – 15:15

• Modern läkemedelsbehandling 
Joanna Uddén, överläkare, PhD, Obesitascentrum Capio st Göran ´s sjukhus                         
10 min diskussion

15:25 – 16:05

• Socialstyrelsens nya Nationella Riktlinjer för vård av obesitas                             
– hur kan de implementeras?
Niclas Abrahamsson, överläkare, PhD, Akademiska sjukhuset, ordförande 
nationellt programområde endokrinologi
10 min diskussion

16:05 – 16:30

• Gemensam diskussion i panelen och auditoriet

16:30 – 17:00
Välkommen att stanna kvar för ytterligare diskussion och utbyte.

Senast uppdaterat program finns alltid på novokunskap.se

12 December kl. 13:00–16:30                    

Freys Hotel, Bryggargatan 12, Stockholm


