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Invitation / Kursusprogram 

 

DANBIO – update 
og 

En af reumatologens udfordringer: 
Udtrapning af glykokortikoid ved lav sygdomsaktivitet  

– sekundær binyrebarkinsufficiens 
 
 

Onsdag den 14. maj 2014 kl. 12.00 – 17.00 
 

Hotel Hilton, Københavns Lufthavn 
 
DANBIO brugerfladen udvikles hele tiden, ligesom der kommer nye anvendelsesmuligheder. Vi 
afholder derfor et kursus for nye såvel som erfarne brugere -  hvor den daglige brug gennemgås. 
Der vil også blive undervist i brug af flexsøgning. 
Der vil være 2 parallelle moduler, MODUL 1 om den daglige brug, og MODUL 2 om flexsøgning. 
Alle kursister kan nå begge moduler, som det fremgår af programmet.     
På kurset vil der være mange øvelser, og vi anbefaler, at du selv medbringer en PC. 
 
Det kan være svær at trappe patienter helt ud af glykokortikoidbehandling, selvom der ikke er tegn 
på sygomsaktivitet. Det kan være på grund af sekundær binyrebarkinsufficiens. Til belysning af 
diagnostik og behandling af dette har vi inviteret prof. Ulla Feldt-Rasmussen og stud.med. Stina 
Dinesen, Endokrinologisk Afd. Rigshospitalet. 
 
DANBIO er vært ved den fælles frokost. 
 
Kurset er gratis.  
 
Der ydes ikke transportgodtgørelse. Parkeringspladser findes ved siden af og under hotellet (fx P7 
– parkeringsafgift). Metro og tog kører til Københavns Lufthavn, ca. 2 min. gang fra Hotel Hilton.  
Der er et begrænset antal pladser, hvorfor "først til mølle-princippet” gælder. Vi tilstræber dog, at 2 
- 3 personer fra hver afdeling kan deltage i kurset. 
 
 
Tilmelding: Senest den 1. maj 2014 til databasen@danbio-online.dk. Angiv navn, stilling og 
arbejdssted, samt om du ønsker at deltage i frokosten. Spørgsmål om arrangementet besvares 
gerne på telefon 3863 3103 eller mail. 

 
 

Bedste hilsener 
 

Dorte Vendelbo Jensen 
Daglig leder af DANBIO 
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Program for DANBIO kursus den 14. maj 2014, Hotel Hilton, Københavns Lufthavn 

 
Undervisere: Sandra Pedersen, administrativ medarbejder, overlæge Hanne Lindegaard, Odense 
Universitetshospital, overlæge Dorte Vendelbo Jensen, daglig leder af DANBIO, prof. Merete 
Hetland, formand for styregruppen. 
 
Kursusleder: overlæge Dorte Vendelbo Jensen, daglig leder af DANBIO 
 
 
12.00 - 13.00 
 

Ankomst. Frokostbuffet i restauranten.  
 

13.00 - 13.10 
  

Introduktion og præsentation 

13.10 - 14.10 MODUL 1    
Hvordan opretter jeg nye patienter,  
visit og ordinationer? Hvordan registrerer 
og ændrer jeg data  
på patienter (medicin, røntgen-svar, 
diagnose etc.)? 

 

MODUL 2 
Hvor mange patienter har jeg? Hvordan 
går det dem? Hvordan ligger min afdeling 
i forhold til RADS’ anbefalinger? 

14.10 - 14.40  
 

Kaffepause med kage og frugt  
 

14.40 - 15.40 
 
 
 
 
 

MODUL 2    
Hvor mange patienter har jeg? Hvordan 
går det dem? Hvordan ligger min afdeling 
i forhold til RADS’ anbefalinger? 

 

MODUL 1 
Hvordan opretter jeg nye patienter,  
visit og ordinationer? Hvordan registrerer 
og ændrer jeg data  
på patienter (medicin, røntgen-svar, 
diagnose etc.)? 

 

 

15.45 - 16.45 
 

Sekundær binyrebarkinsufficiens – hvorfor lykkes det ikke altid at trappe 
patienterne ud af glykokotikoidbehandling på trods af lav sygdomsaktivitet 
 
Professor, overlæge, dr.med. Ulla Feldt-Rasmussen og  
stud.med. Stina Dinesen, Endokrinologisk Afd. , Rigshospitalet  
 

 
16.45 - 17.00 

 
Evaluering og afslutning 

                                                                                                     
 
 
 
 
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
   


