EN UNDERSØKELSE AV MODELLER
FOR FOREBYGGING OG BEHANDLING AV DIABETES

ADDRESSING CHRONIC DISEASES & HEALTHY AGEING ACROSS THE LIFE CYCLE

CHRoDIS

WP7 DIABETES

En case-studie for å forbedre helsetilbudet til personer med kroniske sykdommer

For å gi en strukturert oversikt over modeller for forebygging og behandling av diabetes type 2, gjennomførte WP7 en undersøkelse av eksisterende initiativer som har fokus
på forebygging, identifisering av høyrisikopersoner, tidlig diagnose, forebygging av komplikasjoner, sammensatt behandling og utdanningsprogram for helsepersonell og pasienter med diabetes. 63 eksperter fra 19 land deltok i innsamlingen av data.
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BEHANDLING OG OPPFØLGING AV DIABETES

Omtrent alle land har et behandlingsprogram for diabetes (18 av 19 respondenter). II 63,2 % av tilfellene er dette en egen strategi eller retningslinje, og i 57,9 %
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30,8 % rapporterte at intermediære utfallsindikatorer ble brukt. Opplæringsprogram for helsepersonell finnes i to av tre deltakende land.
Kvalitetskriteria for opplæringsprogrammet er definer, som for eksempel målsetning, rasjonale, målgruppe, setting og timeplan. Mer enn halvpartene av landene rapporterte å ha et
evidensbasert curriculum med spesifikke metoder for didaktikk. 38,5 % rapporterte at langtidseffekten og kvaliteten av programmet ble monitorert. Mindre enn halvparten rapporterte
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