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Tid

Torsdag den 23. april 2020 fra 17:00 til 19:30

Sted

Auditorium C114-101, Indg. C, C110, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul
Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Deltagelse

Mødet er åbent for alle interesserede og tilmelding er ikke nødvendigt

Overvægt udfordringer og løsninger
Temaet på dagens møde er svær overvægt, fra bagrund over følge-tilstande til de behandlinger vi har til rådighed i dag, og
sluttelig prøve kigge i krystalkuglen.

Ordstyrer

Jens Meldgaard Bruun, professor, overlæge, ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus
Universitetshospital

Program
17:00 – 17:05

Velkomst
Peter Vestergaard; professor, overlæge, ph.d., dr.med., Endokrinologisk Afdeling,
Aalborg Universitetshospital; formand for Jydsk Medicinsk Selskab

17:05 – 17:30

Effekten af vægtreducerende kirurgi
Bjørn Richelsen, professor, overlæge, dr.med., Steno Diabetes Center Aarhus & Diabetes
og Hormonsygdomme, Aarhus Universitetshospital
De positive sider ved bariatrisk kirurgi, som reduktionen i forekomst af type 2 diabetes, reduceret
mortalitet etc vil blive gennemgået. Desuden vil diverse bivirkninger og komplikationer efter denne
kirurgi blive berørt samt behandling heraf. Endelig vil kriterier for at tilbyde bariatrisk kirurgi blive
diskuteret samt en vurdering af fremtiden for denne behandlingsform.

17:30 – 17:55

Adipositas stigma
Sigrid Bjerge Gribsholt, læge, ph.d., Diabetes og Hormonsygdomme & Klinisk
Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital
Behandler vi personer med svær overvægt anderledes end andre? - og taler vi nok om overvægt,
eller taler vi for meget om overvægt?

17:55 – 18:15

Kaffe- og sandwichpause

18:15 – 18:40

Forstyrret spisning og mad-stress blandt personer med overvægt
Caroline B. Abild, klinisk diætist, cand.pæd.psyk
Hvorfor gør vores patienter ikke altid hvad vi siger? Perspektiver på hvordan det fedmefremmende
samfund og en diætkultur påvirker vores spisning.

18:40 – 19:05

Livsstilsintervention og medicin i behandlingen af svær overvægt?
Jens Meldgaard Bruun, professor, overlæge, ph.d., Steno Diabetes Center Aarhus, Aarhus
Universitetshospital
Vi skal selvfølgelig tilbyde effektfulde livstilsinterventioner til både børn og voksne, men findes de og
skal vi overhoved tilbyde medicinsk behandling?

19:05 – 19:30

Diskussion & afrunding

