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1 Introduktion og sammenfatning  

 En styrket diabetesindsats – baggrund og vision 

I efteråret 2017 vedtog regionsrådet i Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens bestyrelse en 
fælles vision om at styrke diabetesindsatsen i Region Sjælland ved at etablere Steno Diabetes 
Center Sjælland (SDCS).1 Centret har som ambition at favne alle personer med diabetes i Region 
Sjælland, men vil have et særligt fokus på at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, 
følgesygdomme og komorbiditet. 
 
Ambitionen med samarbejdet er at give et substantielt løft til behandlingens kvalitet og tilgæn-
gelighed samt til forskning i og udvikling af diabetesindsatsen til gavn for personer med diabetes 
samt personer i høj risiko for at udvikle diabetes. Som et vigtigt element i dette vil SDCS skabe et 
behandlingstilbud, hvis diversitet sikrer, at alle patienter kan inkluderes, og ulighed i sundhed i 
relation til diabetes reduceres. 
 
SDCS bliver en del af et nationalt netværk af diabetescentre i de fem regioner, alle støttet af 
Novo Nordisk Fonden.2 Sammen skal centrene arbejde for, at personer i Danmark med diabetes 
lever bedre og længere med færre komplikationer og øget livskvalitet. Centrene skal opbygge 
verdens bedste tilbud om forebyggelse og behandling af diabetes og sikre, at dansk diabetesbe-
handling og -forskning forbliver internationalt førende. 
 
Som kriterier for succes skal Steno Diabetes Center Sjælland være kendt for: 
 At have skabt et substantielt løft i kvaliteten af behandlingen af personer med diabetes i 

hele Region Sjælland. 
 At have skabt en væsentlig forbedring af forebyggelse og behandling af komplikationer i 

forbindelse med diabetes. 
 At tilbyde en sammenhængende diabetesindsats med en ensartet høj standard på tværs af 

sygehuse (somatik og psykiatri) og sektorer (sygehus, kommune og almen praksis). 
 At have bidraget til en forbedret behandling af komorbiditet gennem fokus på særligt sår-

bare patientgrupper og via målrettede og relevante tilbud.  
 At være et forskningsbaseret videnscenter, særligt i forhold til at minimere ulighed i sund-

hed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet.  
 At have skabt et velfungerende forsknings- og udviklingsmiljø på tværs af sektorer og syge-

husmatrikler med diabetesområdet som omdrejningspunkt. 
 At tilbyde undervisnings- og kompetenceudviklingsforløb om diabetes, der er målrettet 

både patienter, pårørende, sundhedsprofessionelle og andre relevante medarbejdere i alle 
sektorer. 

 At have et succesfuldt internt og eksternt samarbejde, bl.a. med andre Steno Diabetes Cen-
tre og civilsamfundet. 

                                                                        
1 Vision om en styrket diabetesindsats i Region Sjælland, august 2017. 
2 Novo Nordisk Fonden har støttet etableringen af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) i Region Hovedstaden, Steno Diabetes 

Center Aarhus (SDCA) i Region Midtjylland, Steno Diabetescenter Odense (SDCO) i Region Syddanmark og Steno Diabetes Center 
Nordjylland (SDCN) i Region Nordjylland. 
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For at sikre en styrket diabetesindsats i Region Sjælland og et Steno Diabetes Center Sjælland på 
højeste internationale niveau skal SDCS være en integreret del af sundhedsindsatsen i regionen.  
 
 Nedenstående figur viser visionen og de tre overordnede målsætninger for SDCS. 
 
Figur 1A: SDCS’ vision og overordnede målsætninger 

 

 
 
 
På baggrund af det fælles visionsoplæg har Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden udarbejdet 
denne drejebog for etablering af SDCS og en styrket diabetesindsats.  
 
Drejebogen er udarbejdet med faglige input fra ni arbejdsgrupper, der har bestået af:  
 En bred gruppe af sundhedsprofessionelle og andre relevante aktører fra regionens syge-

huse, regionshuset, kommuner, praksissektor samt danske forsknings- og uddannelsesinsti-
tutioner  

 Personer med diabetes samt pårørende. 
 
Desuden er der udarbejdet en afdækning af sårbare personer med diabetes for at få mere viden 
om denne patientgruppe. 3 

 Steno Diabetes Center Sjælland – et regionalt center 

SDCS bliver etableret som et nyt regionalt kraftcenter for diabetes. Centret får fokus på kontinu-
erligt at forbedre diabetesindsatsen, herunder forebyggelse og behandling af senkomplikatio-
ner, forskning, uddannelse og tværsektorielt samarbejde.  
 

                                                                        
3 Livet med diabetes – sårbare diabetespatienters fortællinger, Kompetencecenter for Patientoplevelser, Region Hovedstaden, 2018. 
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Med udgangspunkt i Region Sjællands sygehusplan etableres centret med en række special am-
bulatorier fordelt ud over regionen. Denne organisering baseres på den eksisterende sygehus-
struktur -  psykiatri og fire somatiske sygehusenheder - hvoraf den ene er et nyetableret universi-
tetshospital. 
 
Ansvaret for diabetesbehandlingen forbliver på regionens sygehusenheder: Nykøbing F. Sygehus, 
Sjællands Universitetshospital (Køge og Roskilde), Holbæk Sygehus samt Næstved, Slagelse og 
Ringsted Sygehuse. Som en nyskabelse etableres der også en behandlingsenhed i psykiatrien. 
SDCS vil have ansvaret for udvikling af behandlingen samt den forskning, uddannelse, kompe-
tenceudvikling og de tværsektorielle projekter, der finansieres af bevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden.  
 
SDCS vil som vist i figur 1B have funktioner på en række matrikler.4  
 
Figur 1B: Funktioner i SDCS  
 

 
                                                                        
4 Af kortet fremgår det, at børneafdelingen på Sjællands Universitetshospital ligger i Roskilde. Afdelingen flytter til Køge, når det nye Uni-
versitetshospital Køge står færdigt i 2024.  
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I 2016 var der på de fire somatiske sygehusenheder, som bliver tilknyttet SDCS, cirka 7.750 pati-
enter med diabetes. Ved en fremskrivning til 2026 svarer det til ca. 9.300 patienter. Hertil kom-
mer cirka 500 kvinder med gestationel diabetes og cirka 2.000 patienter i psykiatrien, som enten 
har diabetes eller er i høj risiko for at udvikle sygdommen. 5 
 
SDCS’ seks kerneaktiviteter præsenteres i drejebogens kapitel 2-7: 
 
 Behandling og forebyggelse af senkomplikationer – kapitel 2. 
 En sammenhængende indsats – kapitel 3. 
 Ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet – kapitel 4. 
 Samarbejde med psykiatrien – kapitel 5. 
 Forskning – kapitel 6. 
 Patientuddannelse og kompetenceudvikling – kapitel 7. 
 
Indholdet i kerneaktiviteterne er kort beskrevet i figur 1C. 
 
 
 

                                                                        
5 I 2021, hvor de fysiske rammer er tilpasset til at kunne rumme alle SDS aktiviteter er der beregnet at være 8.800 somatiske patienter 

tilknyttet SDCS.  
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Figur 1C: SDCS’ kerneaktiviteter 
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Hovedparten af initiativerne vil være udviklingsprojekter, der som hovedregel gennemføres på 
tre år. Effekter og resultater vil derfor løbende blive målt, og der vil blive foretaget en slutevalue-
ring af hvert initiativ med henblik på at afgøre, om initiativet skal udbredes, tilpasses eller afslut-
tes; læs mere i afsnit 2.4. SDCS vil som udgangspunkt etablere et nært samarbejde med de øvrige 
Steno Diabetes Centre og sikre, at deres viden og erfaring bliver inddraget i udvikling og forsk-
ning på SDCS. 
 
SDCS vil som nævnt have særligt fokus på at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, 
følgesygdomme og komorbiditet. Centret vil derfor opbygge kompetencer inden for dette felt 
og med det perspektiv opfylde Region Sjællands ambition om, at SDCS kan udvikles til at blive et 
nationalt videnscenter på dette område. 
  
For at kunne drive udvikling, forskning og spredning af initiativer inden for SDCS’ særlige indsat-
ser vil hver sygehusenhed få ansvar for at udvikle et særligt fokusområde. Valget af fokusområ-
der tager afsæt i etablerede kompetencer, dvs. hvor de respektive sygehuse allerede har opbyg-
get en profil: 
 
 Nykøbing F. Sygehus: Minimere social ulighed i sundhed i relation til diabetes 
 Sjællands Universitetshospital (Køge og Roskilde): Somatisk komorbiditet og følgesygdomme 

til diabetes 
 Holbæk Sygehus: Samarbejde med primær sektor i relation til diabetes 
 Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse samt Psykiatrien: Psykisk sygdom og diabetes  

 Patientcentrering af alle tiltag 

SDCS skal være kendt for sin patientcentrerede diabetesindsats og skal derfor i sit udviklingsar-
bejde involvere personer, der lever med diabetes, og deres pårørende. Derved kan sikres flek-
sible tilbud, der giver personer med diabetes gode redskaber til et aktivt ejerskab til eget forløb 
og den bedste mulige livskvalitet. 
 
På alle niveauer vil SDCS – i overensstemmelse med Region Sjællands politiske strategi om Et 
sammenhængende sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum – inddrage personer med dia-
betes. Det gælder ikke blot i deres eget behandlingsforløb, men også på et mere organisatorisk 
niveau. 
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Figur 1D: En styrket patientcentreret indsats  

 

 En mere differentieret diabetesindsats  

SDCS etableres som et regionalt center med en koordinerende enhed, fire somatiske og en psy-
kiatrisk forankret klinik samt en række initiativer i kommuner og almen praksis.  
 
For at opnå succesfuld differentiering er det vigtigt, at centrets diabetesklinikker sikrer, at alle 
aktiviteter tilpasses bedst muligt til sammensætningen af patienter i den enkelte kliniks optage-
område. ”Differentiering” betyder, at diabetesklinikkerne nuancerer deres aktiviteter, så de mål-
rettes de grupper af patienter, den enkelte klinik ønsker at nå. Differentiering kan eksempelvis 
skabes i organiseringen af en indsats, med de fysiske rammer, ved telemedicinske løsninger eller 
via logistik. 
 
Figur 1E: En differentieret indsats  
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 Ensartet høj kvalitet  

Det er ambitionen, at SDCS skal drive udviklingen af en ensartet, høj kvalitet af diabetesbehand-
lingen i hele Region Sjælland.  
 
Kvalitetsarbejdet ved SDCS skal tage afsæt i både regionale og nationale kvalitetsinitiativer, ret-
ningslinjer og -praksis. Kvalitetsarbejdet skal forankres i en særlig funktion ved SDCS, og opga-
ven varetages i et samarbejde med regionens eksisterende kvalitetsorganisation, de øvrige afde-
linger på sygehusene, de andre Steno Diabetes Centre samt almen praksis og kommunerne. 
 
SDCS skal arbejde målrettet med at udvikle og implementere datadrevne, praksisnære kvalitets-
forbedringer. Dette vil blandt andet bestå af opfølgning i forhold til individuelle kliniske kvalitets-
mål for den enkelte patient, identifikation af og udbredelse af best practice samt fælles læring og 
iværksættelse af kompetenceudviklingsinitiativer på tværs af faglighed og sektorer.  
 
Som datagrundlag anvendes kliniske indikatorer fra relevante kliniske kvalitetsdatabaser samt 
andre relevante data fra klinik og forskningsprojekter. SDCS skal benytte eksisterende kliniske 
indikatorer, men skal samtidig være med til at udvikle de nationale kvalitetsdatabaser, så data i 
højere grad kan anvendes i kvalitetsudviklingen af den kliniske hverdag på diabetesområdet. 
Endvidere kan SDCS selv og i samarbejde med andre Steno Diabetes Centre udvikle egne data-
baser og indikatorer til de supplerende indsatser, hvor eksisterende databaser med dertilhø-
rende indikatorer ikke er dækkende.  
 
Patienternes oplevelse af aktiviteterne i SDCS vil løbende blive evalueret på baggrund af eksiste-
rende patienttilfredshedsundersøgelser (LUP), lokale undersøgelser i SDCS samt diabetesspeci-
fikke PROM-data (Patient Related Outcome Measures). Disse kan suppleres med andre undersø-
gelser, som samlet set vil danne grundlag for kontinuerligt at forbedre aktiviteterne i SDCS til 
gavn for patienterne. 
 
Figur 1F: Ensartet høj kvalitet  
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 Samarbejde om en sammenhængende indsats vedrørende diabetes 

SDCS skal spille en afgørende rolle i at udvikle og løfte diabetesindsatsen i hele Region Sjælland. 
Centret skal således være en regional drivkraft i et omfattende klinisk samarbejde om behand-
ling af diabetes og følgesygdomme på tværs af sygehus og sygehusafdelinger. Samtidig skal 
SDCS være et tværsektorielt kraftcenter, der udvikler og udbreder ny viden i både region, kom-
muner og almen praksis.  
 
Figur 1G: Samarbejde og sammenhængende indsats  

 
 
Etableringen af SDCS skal understøtte regionens eksisterende miljøer inden for behandling og 
forebyggelse af senkomplikationer samt inden for diabetesforskning. Desuden skal SDCS videre-
udvikle det gode tværsektorielle samarbejde samt forbedre kompetenceudvikling af sundheds-
professionelle på tværs af sektorer. Centret skal være omdrejningspunktet for såvel den regio-
nale diabetesforskning som fremtidige nationale og internationale forskningssamarbejder på di-
abetesområdet. 

 Fokus på at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes 

Steno Diabetes Center Sjællands fokus på ulighed i sundhed er en naturlig videreførelse og ud-
vikling af regionens eksisterende fokus på dette område.6 På nationalt plan har der ligeledes 
over de seneste år været stigende opmærksomhed omkring ulighed i sundhed og de konsekven-
ser, det har for sygdomsbyrden, for den enkelte og for samfundet.  
 
Region Sjælland er præget af social diversitet; særligt kommuner i den vestlige og sydlige del af 
regionen har en lav urbaniseringsgrad kombineret med lavt uddannelsesniveau, lav gennem-
snitsindtægt og en relativ høj andel af befolkningen på overførselsindkomster. Denne befolk-
ningsprofil afspejles i sundhedsprofilen for disse kommuner ved en højere sygelighed, en højere 
grad af multimorbiditet og en lavere middellevetid end landsgennemsnittet.7  
 

                                                                        
6 Ulighed i sundhed er blandt andet adresseret i Region Sjællands kvalitetspolitik 2015-2018, Vision- og udviklingsplan for psykiatrien i 

Region Sjælland 2018-2023, Sundhedsaftalen 2015-2018 samt konstitueringsaftalen for Regionsråd 2018-2021. 
7 Den nationale sundhedsprofil 2017: www.danskernessundhed.dk 

http://www.danskernessundhed.dk/
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SDCS har som ambition at blive nationalt videnscenter for arbejdet med ulighed i sundhed inden 
for diabetes. Centret skal bygge ovenpå den viden om ulighed i sundhed, der allerede eksisterer i 
regionen i dag, og skal sikre nye målrettede tiltag til udsatte personer, som i dag ikke dækkes til-
strækkeligt af den eksisterende diabetesindsats. Dette skal ske ved hjælp af et særligt tværfag-
ligt fokus i indsatsen på sygehuse, i kommuner og i almen praksis. Derudover vil der være fokus 
på forebyggelse af diabetes og følgesygdomme samt komorbiditet for udsatte personer, herun-
der personer med svær overvægt.  
 
Figur 1H: Mindre ulighed i sundhed 

 
 

 
Hyppigheden af diabetes er stigende og varierer betragteligt fra kommune til kommune i regio-
nen8. Dette er illustreret i figur 1I, hvor andelen af personer med diabetes er fordelt på kommu-
ner. Nogle af de vestlige og sydlige kommuner (med de mørkeste markeringer) har næsten dob-
belt så høj en forekomst af diabetes som kommunerne med den lyseste markering.  
  

                                                                        
8 Landsgennemsnittet for selvrapporteret diabetes (både type 1- og type 2-diabetes) er på 5,5 pct.. Gennemsnittet for Region Sjælland er 

6,5 pct. 
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Figur 1I: Andel personer med selvrapporteret diabetes i Region Sjælland, Sundhedsprofil 2017  
 

 

 Styrket samarbejde med psykiatrien 

Personer med en psykiatrisk sygdom, der samtidig diabetes, har ofte en ikke særlig velbehandlet 
diabetes. SDCS vil sætte fokus på denne patientgruppe og styrke samarbejdet mellem psyki-
atrien og diabetesområdet. Det er regionens ambition, at behandlingen af personer med samti-
dig diabetes og en psykiatrisk sygdom skal være førende i Danmark, og at enheden skal være 
rådgivende for de andre Steno Diabetes Centre.  
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Figur 1J: Styrket samarbejde med psykiatrien  

 

 En ny organisation i Region Sjælland 

Organiseringen af SDCS understøtter en decentral struktur og skaber en agil selvstændig enhed 
med klare referenceforhold, et godt samspil mellem kerneaktiviteterne samt et tæt samarbejde 
mellem centret og eksterne parter.  
 
SDCS etableres som et selvstændigt center med eget budget og egen bestyrelse. Formanden for 
bestyrelsen er koncerndirektør i Region Sjælland, og derfor refereres der i sidste ende til Region 
Sjællands regionsråd. Bestyrelsen har det strategiske ansvar for centret. 
 
Centret ledes af en centerdirektør, der har det overordnede daglige og ledelsesmæssige ansvar 
for SDCS og refererer til SDCS’ bestyrelse. Centerdirektøren er en del af en centerledelse, som 
desuden består af en centerchef fra hver af de fire diabetesklinikker, der er en del af SDCS, samt 
en repræsentant fra psykiatrien.  
 
SDCS er finansieret i fællesskab mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. Region Sjæl-
land finansierer standardaktiviteterne inden for diabetesområdet, mens Novo Nordisk Fonden 
finansierer centrets supplerende aktiviteter.  

 Evalueringer  
Drejebogen opstiller langsigtede og ambitiøse visioner for SDCS og en styrket diabetesindsats i 
Region Sjælland. Regionsrådet, Novo Nordisk Fonden samt SDCS’ bestyrelse og ledelse vil følge 
op på, om visionerne bliver indfriet.  
 
Derfor – og for at sikre læring – er der fastsat succeskriterier for indsatsen, ligesom indsatsen lø-
bende vil blive evalueret. Det gælder både de enkelte projekter, kerneaktiviteterne og den sam-
lede indsats. I kapitel 8 (om ledelse) gives en oversigt over planlagte evalueringer, og i kapitel 10 (om 
finansiering) er der flere detaljer om evaluering af de enkelte projekter og aktiviteter. 
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Evalueringerne skal skabe grundlag for at vurdere, om de igangsatte aktiviteter har den tilsig-
tede effekt – med henblik på at justere, fortsætte eller afslutte dem. Evalueringerne vil også 
danne grundlag for beslutninger om eventuel forlængelse af bevilling.  
 
Evalueringerne er centrale i det kvalitetsarbejde på diabetesområdet, som SDCS er toneangi-
vende for. Erfaringerne fra nye innovative tiltag skal formidles, så sundhedsprofessionelle, for-
skere, patienter og pårørende kan lære af dem og bygge videre på dem i den fremtidige forebyg-
gelse og behandling – ikke bare af diabetes, men også af andre kroniske sygdomme. Erfarin-
gerne fra arbejdet med at løfte diabetesindsatsen og den viden, der genereres, kan dermed nyt-
tiggøres og have en positiv betydning for andre patientgrupper med kronisk sygdom.  
 
Til arbejdet med evalueringen er der opstillet succeskriterier bestående af: 
 Visioner, som fremgår af figur 1A.  
 Overordnede målsætninger, der også fremgår af figur 1A.  
 Uddybende målsætninger, der konkretiserer de overordnede målsætninger, og som er blevet 

opstillet som en del af drejebogsprocessen. De uddybende målsætninger fremgår af de re-
spektive kapitler i drejebogen. 

 
I opstartsperioden for SDCS vil der endvidere blive udarbejdet en række KPI’er9 for SDCS’ aktivi-
teter; KPI’erne besluttes af SDCS’ bestyrelse på baggrund af oplæg fra centerdirektøren. Eksem-
pler på mulige KPI’er er vist i bilag 1. 
  

                                                                        
9 KPI: Key Performance Indicator 
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2 Behandling og forebyggelse  
af senkomplikationer 

I dette kapitel beskrives ambition, målsætninger og hovedindsatser i den styrkede behandling 
og forebyggelse af senkomplikationer i Region Sjælland, som igangsættes af Steno Diabetes 
Center Sjælland. 

 Diabetes i Region Sjælland  

Region Sjælland har et indbyggertal på godt 800.000, svarende til cirka 14 pct. af Danmarks be-
folkning. I 2017 var der i regionen i alt knap 45.000 personer i behandling for diabetes. Region 
Sjælland er den region i Danmark, som i forhold til indbyggertallet har den største forekomst af 
diabetes samt den største relative vækst i diabetes. 
 
Regionen har få større provinsbyer, mens en stor del af befolkningen bor i landdistrikter eller 
mindre byer. Regionen er præget af social diversitet, hvor særligt kommuner i den vestlige og 
sydlige del af regionen er præget af fx lavt uddannelsesniveau og en høj andel af befolkningen 
på overførselsindkomster.  

 
Diabetesindsatsen i regionen er opbygget omkring regionens fire somatiske sygehusenheder, 
de 17 kommuner og de cirka 465 praktiserende læger.  
 
Patienter med type 1-diabetes følges i sygehusenes diabetesambulatorier. Behandlingen af 
børn med diabetes varetages af regionens fire børneafdelinger. Behandlingen af patienter med 
type 2-diabetes er organiseret i henhold til regionens gældende forløbsprogram, hvor største-
delen af personer med type 2-diabetes bliver fulgt i almen praksis. Sygehusenes ambulatorier 
behandler dog typisk patienter med type 2-diabetes, der har dårlig egenomsorg eller svære 
komplikationer.10 Med implementeringen af overenskomstaftalen for almen praksis 2018 kan 
der blive rykket ved forholdet mellem antal diabetespatienter på sygehus og i almen praksis.  
 
Holbæk Sygehus og Nykøbing F. Sygehus tilbyder ambulant diabetesbehandling på sundheds-
centre i hhv. Kalundborg og Nakskov, ligesom Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse ser pa-
tienter i både Slagelse og Næstved. Kommunerne varetager forebyggelse, rehabilitering, dag-
lig hjemmepleje og en del af patientuddannelsen. 
 
Organiseringen af diabetesindsatsen internt på hospitalerne er karakteriseret ved, at den er 
spredt over flere forskellige afdelinger. Den primære opfølgning og behandling i diabetesam-
bulatorierne sker ved de endokrinologiske afsnit, hvorimod supplerende undersøgelser og be-
handlinger varetages ved en række andre afdelinger, så som øjenafdeling og nefrologisk afde-
ling. Mellem sygehusenhederne ses de største organisatoriske forskelle inden for fod- og 
øjenscreening. 
 

                                                                        
10 Region Sjællands forløbsprogram for type 2-diabetes mellitus, 2016. 
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Tabel 2A: Diabetespatienter tilknyttet sygehusenhederne i Region Sjælland (2016)  

 
 

Tabel 2A viser, hvor mange diabetespatienter, der følges på hver sygehusenhed i regionen 
samt en fremskrivning til år 2026 11. Udover patienterne i tabellen ses cirka 500 kvinder med ge-
stationel diabetes på de fire sygehusenheders obstetriske afdelinger og forventet 2.000 patien-
ter i psykiatrien.  

 
Langt størstedelen af patienter med type 2-diabetes følges udelukkende i almen praksis. Det er 
usikkert, hvor mange patienter det præcist drejer sig om, men baseret på ordinationer til diabe-
tesmedicin i almen praksis er tallet i Region Sjælland i 2017 knapt 40.000 personer. 

 Ambition og målsætninger 

SDCS skal tilbyde en optimal og patientcentreret indsats for alle diabetespatienter i regionen. 
Samtidig er der særligt fokus på udvikling af indsatser, der bidrager til at minimere den eksiste-
rende ulighed i sundhed.  
 
Ambition 
SDCS skal drive udviklingen af en patientcentreret diabetesindsats baseret på evidens fra na-
tional og international forskning. Den patientcentrede diabetesindsats vil altid være tilpasset 
den enkelte patients behov og ressourcer. 
 
Målet er at sikre en ensartet høj kvalitet i indsatsen, uanset hvor i regionen personer med dia-
betes bliver behandlet, samt at mindske antallet af senkomplikationer blandt personer med 
diabetes.  
 
Etableringen af SDCS er helt central for at indfri ambitionen, og det er afgørende: 
 
 At SDCS er et kraftcenter for udbredelse af viden, afprøvning og implementering af nye 

behandlings- og forebyggelsestiltag i hele regionen. 
 At SDCS styrker samarbejdet mellem regionens sygehusenheder og tværsektorielt mel-

lem sygehuse, kommuner og praksissektor.  

                                                                        
11 Fremskrivningen til 2026 er baseret på en generel stigning af antallet af patienter på 20 % ift. 2016-tallene. Dette er en relativ konserva-

tiv fremskrivning. I 2021, hvor de fysiske rammer er tilpasset til at kunne rumme alle SDS aktiviteter er der beregnet at være 8.800 so-
matiske patienter tilknyttet SDCS.   
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SDCS’ behandlingsaktiviteter skal kobles tæt til centrets øvrige kerneaktiviteter som forsk-
ning, tværsektorielt patientsamarbejde, uddannelse og det særlige fokus på at minimere 
ulighed i sundhed. Eksempelvis skal det sikres, at erfaringer fra klinikken hurtigt overføres til 
uddannelsesprogrammerne, og at undren og udfordringer i klinikken videreudvikles til klini-
ske og samfundsvidenskabelige forskningsspørgsmål og -projekter.  
 
På samme måde skal forskning og kompetenceudvikling løbende bidrage til at udvikle og im-
plementere nye og bedre evidensbaserede diabetestiltag og forebyggelsesstrategier.  
 
Målsætninger  
Følgende målsætninger er fundament og retningsgivende for alle aktiviteter, der skal udvikles 
og udbredes for at sikre en styrket behandling og forebyggelse af senkomplikationer. Dette 
gælder, uanset hvilke grupper af personer med diabetes de retter sig imod: voksne, gravide, 
sårbare grupper, børn og unge mv.  
 
• Patientcentrering med ligeværdig dialog: Fastlæggelse af individuelle mål og indhold i pati-

entforløb i samarbejde med den enkelte patient og tilpasset den enkelte patients behov, 
ressourcer, netværk og livssituation. Patienterne skal desuden opleve et velkoordineret 
forløb.  

• Ensartet høj kvalitet: Fælles, evidensbaserede standarder skal sikre ensartet høj kvalitet i 
patientforløb på højeste internationale niveau. Samtidigt skal der sikres fokus på patient-
oplevet kvalitet. 

• Nyeste faglige viden: Behandlingstilbuddet udvikles i et nært samarbejde med øvrige aktø-
rer i sundhedsvæsenet, herunder faglige selskaber, forsknings- og uddannelsesinstitutio-
ner samt landets øvrige Steno Diabetes Centre. Brug af nyeste faglige viden skal sikre en 
innovativ tilgang til diabetesindsatsen. 

• Tværfaglig forebyggelse og opsporing af senkomplikationer: Der skal sikres en tidligere og 
forbedret forebyggelse og opsporing af senkomplikationer, blandt andet via en multidisci-
plinær tilgang til patientbehandlingen. Behandlingstilbuddet i SDCS skal sikre nærhed og 
minimere ulighed i sundhed  

• Løbende kvalitetsudvikling af behandlingstilbud: Nye former for behandlingstilbud udvikles 
og systematiseres, herunder sikres også udnyttelse af ny teknologi. Inspiration til udviklin-
gen kan komme fra national og international forskning og udviklingsprojekter, ligesom den 
løbende kvalitetsmonitorering kan pege på udviklingsbehov. 

 Standardaktiviteter og supplerende aktiviteter 

Den fremtidige diabetesbehandling i SDCS kan opdeles i hhv. standardaktivitet og supplerende 
aktivitet.  
 
Standardaktiviteterne tager udgangspunkt i det nuværende, offentligt finansierede behand-
lingstilbud i Region Sjælland. Standardaktiviteten inden for diabetes omfatter både farmakolo-
gisk og non-farmakologisk behandling af diabetes samt screening for og behandling af sen-
komplikationer. Endvidere omfatter standardaktiviteten patient- og pårørendeundervisning og 
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rehabilitering. Den inkluderer både hovedfunktioner og specialiserede funktioner inden for dia-
betesbehandlingen, men også diabetesrelaterede tilbud i almen praksis og i kommuner. Stan-
dardaktiviteten følger de til enhver tid gældende relevante nationale retningslinjer.  
 
Region Sjælland er som regional sundhedsmyndighed – nu og fremover – ansvarlig for at finan-
siere og udvikle standardtilbuddet for diabetespatienter i regionen.  
 
Supplerende aktiviteter er et tillæg til og en forbedring af standardaktiviteten på diabetesom-
rådet. De supplerende aktiviteter har til formål at skabe nye tilbud og øge kvaliteten af det eksi-
sterende tilbud til diabetespatienter. Dette sker ved at udvikle og afprøve nye tiltag til at fore-
bygge og behandle senkomplikationer.  
 
Novo Nordisk Fondens bevilling finansierer de supplerende aktiviteter, som stort set alle vil 
være udviklingsprojekter.  
 
En supplerende aktivitet kan overgå til at være en standardaktivitet, når der foreligger doku-
mentation for effekten. Det er således hensigten, at indholdet i standardaktiviteten udvikles, i 
takt med at effekten af de supplerende aktiviteter dokumenteres og implementeres. Herefter 
kan der igangsættes nye supplerende aktiviteter. 

 Supplerende aktiviteter i SDCS 

Som nævnt vil der på alle fire sygehusenheder også fremover være standardaktivitet, som i høj 
grad svarer til det nuværende behandlingstilbud til personer med diabetes. Derudover skal 
SDCS være drivkraft i at udvikle og implementere en række supplerende aktiviteter. 
  
De supplerende aktiviteter har karakter af afprøvning af innovativ behandlingsudvikling. De vil 
stort set alle være udviklingsprojekter, der som hovedregel afprøves i tre år – enten i SDCS eller 
i regi af et af de andre Steno Diabetes Centre. De supplerende aktiviteter er derfor i udgangs-
punktet ikke et nyt fast tilbud. Effekter og resultater vil løbende blive målt, og en slutevaluering 
kan have tre udfald:  
 
1. Projektet stoppes – fordi det ikke opnåede de forventede resultater.  
2. Projektet afprøves eller tilpasses i et nyt setup – fordi der endnu ikke er indhentet tilstræk-

kelig viden til en konklusion.  
3. Projektet viste gode resultater, og det kan udbredes til hele regionen for regionale midler 

under forudsætning af, at finansieringen hertil kan tilvejebringes.  
 

SDCS skal altså sikre, at der udvikles og afprøves nye behandlingsmetoder og -modeller, og at 
effekten heraf dokumenteres. Det daglige ansvar for udviklingen af de nye behandlingsaktivite-
ter er fordelt på de fem klinikker i SDCS. Aktiviteterne er fordelt ud fra, hvilke specialer der er 
tilgængelige på de forskellige matrikler, samt hvilket særligt fokus klinikkerne har i regi af SDCS 
(jævnfør afsnit 1.2.). Med denne fordeling sikres det, at der skabes et udviklingsmiljø på alle kli-
nikker.  
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Figur 2A viser en oversigt over de supplerende aktiviteter, der iværksættes af SDCS for den 
brede patientgruppe på sygehusene.  
 
Nogle af aktiviteterne skal foregå på alle sygehusenheder (markeret ved blå prik), mens andre 
kun vil blive gennemført på udvalgte sygehuse.  
 
Ved hver aktivitet er der angivet en grå prik udfor den diabetesklinik, der har tovholderfunktio-
nen for aktiviteten. Tovholderfunktionen betyder, at den givne diabetesklinik er ansvarlig for 
kontinuerligt at udvikle og implementere aktiviteten i samarbejde med andre relevante aktører 
(fx andre sygehuse i regionen, primær sektor eller andre Steno Diabetes Centre).  
 
Formålet med udviklingen af aktiviteten er at bidrage til den fælles udvikling i regionen. I de ef-
terfølgende afsnit udfoldes de supplerende aktiviteter fra figur 2A.  
 
Aktiviteterne vil blive igangsat på forskellige tidspunkter over en årrække for ikke at skabe for 
stort arbejdspres på én gang. 
 
Af figuren fremgår ikke de aktiviteter, der igangsættes inden for sammenhængende indsats, ulig-
hed i sundhed og samarbejde med psykiatrien. Disse aktiviteter beskrives i hhv. kapitel 3, 4 og 5. 
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Figur 2A: Supplerende behandlingsaktiviteter i SDCS 
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 Børn og unge 
Nogle af de nye supplerende initiativer i SDCS er rettet særligt mod børn og unge.  
 

 
 
Børn og unge med diabetes følges i dag på en af regionens fire børne- og ungeafdelinger. Børn 
og unge har hovedsageligt type 1-diabetes. De indlægges akut ved debut på en af regionens 
børne- og ungeafdelinger, og under indlæggelsen oplæres barnet/den unge og familien i be-
handlingen af diabetes.  
 
Tilbuddet til børn og unge med diabetes varierer i dag i både tilrettelæggelse og omfang på sy-
gehusene i Region Sjælland. Det overordnede mål med de supplerende aktiviteter til børn og 
unge i SDCS-regi er at udvikle og ensrette en patientcentreret behandling og løfte den op til et 
højere niveau end i dag. De supplerende aktiviteter skal koordineres mellem sygehusene; det 
gælder fx, hvor og hvornår der (ud fra patientantallet) skal holdes lørdagsåbent på børneafde-
lingerne, ligesom gruppekonsultationer måske ikke kan tilbydes ved alle sygehuse.  
 
Opstartsforløb til børn og unge med type 1-diabetes 
Tilbuddet til børn og unge med nyopdaget type 1-diabetes varierer i dag på sygehusene i Re-
gion Sjælland. På Holbæk Sygehus har børneafdelingen udviklet nogle supplerende tiltag, som 
foreslås videreudviklet og dokumenteret med henblik på udbredelse til alle børn i Region Sjæl-
land. Som en supplerende aktivitet vil SDCS derfor udvikle et patientcentreret opstartsforløb 
for børn og unge med type 1-diabetes. I opstartsforløbet vil indgå:  
 
• Fast behandlingsteam: Det er ofte en voldsom oplevelse for alle at stå med et barn med en 

kronisk sygdom. Samtidig betyder det meget for det fremtidige forløb, hvordan de første 
dage efter diagnosticeringen forløber. Det, patienten lærer først, huskes bedst efterføl-
gende. I SDCS skal barnet/den unge med ny-diagnosticeret type 1-diabetes derfor tidligst 
muligt møde det team, der fremover skal stå for behandlingen. Det kræver faste sygeple-
jersker i ambulatoriet alle hverdage samt mulighed for, at diabetesteamet kan tilkaldes i 
weekender. 

• Bedre koordinering med institution/skole og kommune: En bedre koordinering skal sikre de 
bedste rammer og den bedste støtte til barnet og familien. Der skal derfor hurtigt tages 
kontakt til og afholdes møder med kommune og barnets institution/skole for at informere 
om, hvad diabetes er, og hvad det kræver af hjælp til barnet/familien i hverdagen. Samti-
dig vil de sundhedsprofessionelle hermed blive bedre i stand til at sikre en forstærket ind-
sats til den sårbare familie; SDCS skal derfor også arbejde med kompetenceudvikling for 
disse samarbejdspartnere.  

• Hjemmebesøg: Hjemmebesøg hos barnet og familien vil give mulighed for at tale med fa-
miliens øvrige netværk om, hvad diabetes er og at få afdramatiseret sygdommen, så fx 
bedsteforældre og andre stadig tør passe barnet med diabetes. 
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• Bedste teknologi: I SDCS skal barnet/den unge udstyres med det bedste til at regulere dia-
betes – bl.a. pumper og sensorer eller andre kontinuerlige blodsukkermålere (som stan-
dardbehandling). Herudover vil nye teknologiske muligheder inddrages i samarbejdet og 
kommunikationen med de unge og deres familier, fx telemedicin, facetime, e-mail eller lig-
nende. Dette vil ske i et nært samarbejde med SDCS’ sundhedsteknologiske støtteenhed.  

 
Udvidede åbningstider og hotline 
SDCS vil tilbyde udvidet åbningstider til børn og unge på lørdage, da hverdagsaftener ofte er 
optaget af fritidsaktiviteter – og for de lidt ældre af fritidsjob. Der foreslås desuden etableret en 
hotline, hvor familien uden for almindelig åbningstid kan komme i kontakt med en diabetesfag-
lig medarbejder. Denne funktion skal koordineres med Steno Diabetes Center Copenhagen.  
 
Gruppebaseret opfølgning og patientuddannelse 
Efterhånden som børn med diabetes bliver ældre og skal tage mere ansvar selv, vil der være be-
hov for en aldersmålrettet patientuddannelse for at sikre, at alle tilbydes denne undervisning. 
Ved at modtage undervisning i aldersopdelte grupper vil de unge diabetespatienter kunne 
støtte hinanden med viden om sygdommen og om livet; de vil dermed kunne finde støtte i at 
opleve, at de ikke er de eneste, der har diabetes. For de større børn/unge vil disse tilbud blive 
suppleret med fx sports- og weekendarrangementer.  
 
Transitionstilbud til unge 
For de unge sker overgangen fra børneafdeling til voksenambulatorium i dag på forskellige må-
der på de fire sygehusenheder. Der er stærkt brug for forsknings- og udviklingstiltag, der af-
dækker national og international viden om, hvordan man bedst muligt kan organisere transiti-
onsfasen, så best practice kan udrulles til alle sygehuse i regionen. I denne sammenhæng er det 
også relevant at se på de anbefalinger for transitionsperioden, som Sundhedsstyrelsen i samar-
bejde med regionerne skal udarbejde som en del af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, der 
udkom i 201712.  
 
Dette kunne eksempelvis være via etablering af ungdomsambulatorier, hvor medarbejdere fra 
både børneafdelingen og endokrinologien deltager. Disse ambulatorier kan både fungere med 
gruppebaserede og individbaserede samtaler for unge. Nye kommunikationsformer og alterna-
tive aktiviteter som lejrture, gaming, e-Health, peer-to-peer-aktivering mv. skal undersøges og 
afprøves.  
 
For diabetespatienter rummer ungdomstiden ofte perioder med en særlig sårbarhed. Disse sår-
bare unge skal findes på det rigtige tidspunkt, så der kan sættes ind med relevant støtte. Her 
kræves et nært samarbejde med kommunens sagsbehandlere og studie- og ungevejleder (om-
kring uddannelse og job). De sårbare unge er i risiko for at havne uden for behandlingssystemet 
og har derfor et særligt behov for at blive mødt, der hvor de er. Derfor skal teamet (måske sup-
pleret med en psykolog) kunne tale med de unge om andet end deres diabetes, da den i disse 
perioder ofte fylder relativt lidt. 
 
 
 

                                                                        
12 Sundheds- og Ældreministeriet: Den Nationale Diabeteshandlingsplan. November 2017 
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 Gravide med diabetes 
 

 
 
Der skelnes mellem kvinder med diabetes, som bliver gravide (prægestationel diabetes), og 
gravide, der udvikler diabetes under graviditeten (gestationel diabetes). De to grupper har hver 
deres karakteristika og modtager behandlingstilbud, der er tilpasset hertil. I SDCS planlægges 
supplerende aktiviteter for begge grupper. 
 
Antallet af fødende kvinder med type 1-diabetes er nogenlunde konstant, mens der er en stig-
ning i antallet af kvinder med kendt type 2-diabetes, der opnår graviditet. 
 
Prægestationel diabetes – rådgivning før og efter graviditeten 
I Region Sjælland henvises alle gravide med prægestationel diabetes til kontrol og fødsel på 
Rigshospitalet. I visse tilfælde – typisk ved lange afstande – foregår kontrollen under gravidite-
ten i et samarbejde mellem Rigshospitalet og det lokale sygehus i Region Sjælland. Efter føds-
len overgår kvinden til fortsat kontrol på sit vanlige behandlingssted i Region Sjælland.  
 
Det er meget vigtigt, at kvinder med diabetes, der ønsker at blive gravide, sikres vejledning i 
planlægningen af graviditeten. Det gælder både kvinder med type 1- og type 2-diabetes samt 
de, der ikke får medicinsk behandling.  
 
For at mindske forekomsten af komplikationer og/eller misdannelser er det afgørende, at gravi-
diteten planlægges godt. Som supplerende tiltag skal SDCS sikre, at alle kvinder med diabetes, 
der ønsker graviditet, kan henvises til særlig prægestationel rådgivning hos et team bestående 
af diabeteslæge og -sygeplejerske. Dette er et supplement til den eksisterende rådgivning hos 
egen læge eller i vanligt diabetesteam. 
 
Ved betydende komorbiditet og/eller kendte senfølger, som kan vanskeliggøre graviditet, ind-
drages udover en endokrinolog også relevante specialister, fx obstetriker, øjenlæge, kardiolog 
eller nefrolog. Det gør det muligt at styrke den graviditetsfokuserede rådgivning samt iværk-
sætte behandlingstiltag, der kan føre til grønt lys for graviditet. 
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 Opsporing og opstart 
 

 
 
Opsporing af patienter på sygehus med uerkendt diabetes  
Der eksisterer i dag ikke en systematisk opsporing af patienter med uerkendt type 2-diabetes i 
sygehusregi. Som en supplerende aktivitet vil SDCS udvikle og implementere en model for sy-
stematisk screening af patienter med uerkendt type 2-diabetes og komorbiditet. Screeningen 
skal målrettes højrisikogrupper, der er indlagt eller i behandling på sygehus for anden sygdom 
end diabetes og foregå ved bestemmelse af HbA1c. Screeningsresultaterne skal vurderes af en 
diabetesspecialist.  
 
Det er vigtigt, at der ved et positivt screeningsresultat kan tilkaldes diabetesfaglige medarbej-
dere, som kan informere patienten om sygdommen. Samtidig skal der som en del af den sup-
plerende aktivitet udvikles et tilbud i sygehusregi til de patienter, som bliver diagnosticeret 
med diabetes i løbet af en indlæggelse for anden sygdom. 
 
Opstartsforløb til voksne med nyopdaget type 1-diabetes  
Tilbuddet til patienter med nyopdaget type 1-diabetes varierer i dag i både tilrettelæggelse og 
omfang på sygehusene i Region Sjælland. Der er i drejebogsprocessen identificeret et behov for 
at optimere tilbuddet, så det tager udgangspunkt i den enkelte patients behov og ressourcer, 
og så de rette kompetencer er tilstede for at sikre et trygt, sammenhængende og effektivt for-
løb af høj kvalitet. Det kræver blandt andet diabetesfaglige læger, sygeplejersker, diætister og 
psykologkompetencer. 
 
Som en supplerende aktivitet vil SDCS derfor udvikle et patientcentreret opstartsforløb, der 
sikrer, at patienter med nyopdaget type 1-diabetes bliver tilbudt opstartsbehandling, screening 
og patientuddannelse af højeste kvalitet. Dette initiativ udvikles af endokrinologerne på SUH i 
samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen. Initiativet vil efter udvikling blive udrullet 
som et tilbud på alle fire somatiske sygehusenheder i regionen. 
 
Tilbuddet skal som udgangspunkt være ambulant, men skal også tilbydes patienter, som bliver 
indlagt i forbindelse med diabetesdebut. Komplikationsscreening (så vidt muligt sammedags-) 
tilbydes efter individuel vurdering også patienter med nyopdaget diabetes – som en del af op-
startsforløbet. Pårørende skal medtænkes i opstartsforløbet i forhold til både patientens be-
handling samt patient- og pårørendeuddannelse.  
 
Opstartsforløbet skal blandt andet inkludere:  
• En individuel plan med angivelse af ambulante tider til behandling, screening, patientud-

dannelse mv. Planen skal tage hensyn til patientens alder, skole-/arbejdstid, eventuelle an-
dre sygdomme (komorbiditet), sociale situation, personlige og kulturelle faktorer mv.  
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• En samlet pakke med relevante oplysninger, herunder telefonnummer til det relevante dia-
betesambulatorium og et telefonnummer, som kan anvendes i forbindelse med akut for-
værring af sygdomstilstanden. 

• En fast tilknyttet sygeplejerske og patientansvarlig læge: Den enkelte diabetespatient får til-
knyttet et fast team af sundhedsprofessionelle, herunder en patientansvarlig læge. 

• Hotline – i døgnservice i de første måneder. 
• Adgang til tværfagligt team, herunder diætist med speciale i diabetes og psykolog med vi-

den om diabetes. 
• Patient- og pårørendeuddannelse tilpasset den enkelte patients behov. Formålet skal være at 

styrke den enkeltes handlekompetence og herved evnen til at mestre sygdommen. Ud-
dannelsen skal strække sig over flere måneder. 

 
Opstartsforløbet skal tilbydes på alle diabetesklinikker i SDCS. 

 Screening, forebyggelse og behandling af senkomplikationer og komorbiditet 
 

 
 
Sammedagspakke til komplikationsscreening 
Alle regionens diabetesambulatorier tilbyder i dag screening for diabetiske senkomplikationer. 
Tilbuddene varierer dog i tilrettelæggelse og organisering.  
 
Som en supplerende aktivitet vil SDCS udvikle og organisere screeningstilbuddet, så patienter 
har tilbud om at få gennemført alle screeningsundersøgelser ved ét besøg og modtage svar den 
samme dag. Formålet er at etablere et patientcentreret tilbud af høj kvalitet i form af en sam-
medagspakke til komplikationsscreening. Sammedagspakke-konceptet er også kendt som 
’one-stop-shop-modellen’. Det gennemføres med mindst mulig ventetid for patienterne og til-
rettelægges, så patienter så vidt muligt kun skal henvende sig ét sted på sygehuset.  
 
Sammedags-screeningen betyder også, at der hurtigt og effektivt kan skabes et overblik over 
patienternes individuelle behov. På den måde kan de rette tilbud om behandling og forebyg-
gelse af senkomplikationer tilrettelægges. 
 
Sammedagspakken for komplikationsscreening består af screening af: 
• Øjne: Der screenes for diabetisk øjensygdom (retinopati) ved at tage øjenfoto (fundus foto) 

med OCT-scanning (Optical Coherence Tomography) sammen med synsstyrkebestem-
melse. Øjenfotos graderes primært lokalt, men sendes i tvivlstilfælde til den relevante 
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øjenafdeling med henblik på vurdering og beskrivelse. Behandling af diabetisk øjensygdom 
varetages som hidtil på Roskilde Sygehus og Næstved Sygehus. 

• Fødder og nervesystem: Der screenes for diabetisk fodsygdom, herunder fodsår og nerve-
sygdom (neuropati), ved at gennemføre fodundersøgelse ved biotesiometri, undersøge 
pulsforhold, hudforhold, fejlstilling, motorik samt give vejledning i fodtøj. 

• Nyre og hjerte-kar: Der screenes for diabetisk nyresygdom (nefropati) og hjerte-kar-kompli-
kationer ved at tage blod- og urinprøver i overensstemmelse med den nationale behand-
lingsvejledning (indeholder fx Hba1c, kolesterol, albumin/kreatin og lipider) og ved at un-
dersøge blodtryk samt anamnese ved iskæmisk hjertesygdom. 

• Mestring af sygdom og risikofaktorer: Patientens almene tilstand, compliance, eventuelle 
hypoglykæmiproblemer og risikofaktorer vurderes ved samtale med sygeplejerske og via 
spørgeskema (fokus på livsstil, BMI, alkohol, rygning mv). 

 
Målgruppen er patienter med type 1-diabetes eller type 2-diabetes, som er tilknyttet et diabe-
tesambulatorium og har komplikationer, der kræver sygehusbehandling. 
Sammedagspakke til komplikationsscreening etableres som regionalt tilbud på alle regionens 
diabetesambulatorier til de patienter, som ønsker det. Tilbuddet udformes efter ensartede ret-
ningslinjer af høj kvalitet ud fra den nyeste evidensbaserede viden. 
 
Pakken tilbydes som udgangspunkt én gang årligt. Men tilbuddet skal samtidig målrettes den 
enkeltes behov og sygdomsprofil, dvs. tilpasses patientens diabetestype, varighed af diabetes, 
alder, sygdomsstadie, almene tilstand og livssituation. Derfor skal alle patienter vurderes indivi-
duelt, og behovet for og hyppigheden af komplikationsscreening kan derfor variere. Nogle pati-
enter vil have behov for at modtage dele af screeningspakken, fx screening for fodsygdom 
og/eller øjensygdom, hver tredje måned, uden at det er nødvendigt at få gennemført alle pak-
kens øvrige undersøgelser. 
 
Som supplement til den beskrevne sammedagspakke til komplikationsscreening skal projekter 
undersøge effekten af yderligere screeningsundersøgelser for udvalgte målgrupper og risiko-
grupper (individuel indikation). Det kan eksempelvis omfatte døgnblodtryksmåling, screening 
for hjertesygdom ved EKG, Holter-måling for hjerterytmeforstyrrelser, koronar CT-scanning, 
ultralyd af carotis (halspulsåren), screening for autonom neuropati, screening for Charcot-fod, 
mundhulesygdomme (inklusive tænder, gingiva og oralt microbiom), osteoporose mv. 
 
For at implementere tilbuddet skal der sikres de rette kompetencer samt den bedst mulige an-
vendelse af personaleressourcerne. Det er derfor vigtigt at belyse muligheder for og potentialer 
ved opgaveglidning, fx fra sygeplejerske til fodterapeut (til at varetage den screenende fodun-
dersøgelse) eller fra øjenlæge til sygeplejerske eller optiker (til at undersøge retinabilleder). 
 
Herudover iværksættes initiativer til at afdække behov og muligheder for at tilbyde samme-
dagspakken til patienter, der er tilknyttet almen praksis, samt et specialudviklet program mål-
rettet særligt sårbare patienter. 
 
Øjenkomplikationer 
Der er i dag øjenscreeningsstationer på alle regionens diabetesambulatorier. Øjenbehandlin-
gerne varetages af SUH med øjenafdeling i hhv. Roskilde og Næstved. Glaslegeme-operationer 
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varetages på øjenafdelingen i Næstved. Medicinsk øjenbehandling og kontrollerne varetages 
på øjenafdelingen i Roskilde. 
 
Sammedagspakke til komplikationsscreening gør det nødvendigt at udvide den eksisterende 
kapacitet på øjenområdet. OCT-scanning skal tilbydes i alle diabetesklinikker som en del af 
komplikationsscreeningen, og der vil derfor være et behov for at efteruddanne screeningssyge-
plejersker, så de kan anvende og tolke OCT-scanninger lokalt.  
 
Som en supplerende aktivitet skal SDCS tilbyde:  
• Fast-track-behandlingsforløb, dvs. forundersøgelse og en eventuel første behandling 

samme dag. Tilbuddet etableres på øjenafdelingen på SUH.  
• Akuttider og udvidet åbningstid, fx ved at etablere mulighed for eftermiddags-/aftenkon-

sultationer. 
• Kurser for kommunale hjemmesygeplejersker, praktiserende læger, praktiserende øjenlæ-

ger og – sammen med kommunerne – for patienter med type 2-diabetes. 
 
Patienter, der stadig ønsker behandling hos praktiserende øjenlæger, kan vælge dette. 
 
Fodkomplikationer og nervesygdom 
I dag varetages screening og behandling af fodkomplikationer på de fire akutsygehuse i Hol-
bæk, Køge, Slagelse og Nykøbing F – ofte i samarbejde med de ortopædkirurgiske afdelinger. 
Behandling af mere komplekse fodkomplikationer, herunder kirurgi, varetages i de tværfaglige 
centre i Slagelse og Køge. 
 
SDCS skal tilbyde ensartet behandling af den diabetiske fod. Der lægges vægt på tidlig opspo-
ring, hurtig udredning og behandling af høj kvalitet. Som supplerende aktivitet skal SDCS:  
• Optimere gatekeeper-funktionen via et multidisciplinært team med typisk en fodterapeut, 

en ortopædkirurg, en sårsygeplejerske og en læge eller sygeplejerske med diabeteserfa-
ring.  

• Tilbyde akutte pakkeforløb, der omfatter neuropatiske og iskæmiske sår, iskæmi, infektion 
og Charcot arthropati hos den diabetiske patient i både primær og sekundærsektoren. 

• Muliggøre, at behandlingen på de to tværfaglige centre varetages i samarbejde med fast 
tilknyttet håndskomager, bandagist og gipsetekniker, fysioterapeut og socialrådgiver – 
samt give mulighed for karkirurgisk assistance og eventuelt assistance fra dermatolog og 
plastikkirurg. 

• Region Sjælland vil sikre lettere adgang til specialiserede undersøgelser som MR-scanning, 
knoglescintigrafi og distal trykmåling mv. gennem optimerede pakkeforløb. 

• Etablere en hotline alle hverdage på de to tværfaglige centre for patienter, praktiserende 
læger og fodterapeuter samt hjemmeplejen –gerne suppleret med mulighed for videoop-
kobling.  

• Jævnligt afholde møder og konferencer på tværs af de fire behandlingssteder for at styrke 
det indbyrdes samarbejde. 

 
Som øvrige supplerende tiltag skal SDCS desuden:  
• Styrke samarbejdet med de statsautoriserede fodterapeuter med henblik på at udveksle 

data (fodstatus).  
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• Varetage videreuddannelse af sundhedspersonale i og uden for diabetesambulatoriet samt 
undervise patienter og pårørende. 

• Yde en særlig indsats for at nå den sårbare patient – og dermed bidrage til at minimere 
ulighed i sundhed. Dette kunne være ved at etablere et mobilt fodteam, der er knyttet til 
praktiserende læger i yderområderne og til psykiatrien, samt ved at undersøge mulighe-
derne for gratis screening og behandling, fx via en diabetesbus.  

 
Nyrekomplikationer 
SDCS vil sikre en styrket indsats over for patienterne med diabetes og nyresygdom. Formålet 
med den styrkede indsats er at øge kvaliteten i behandlingstilbuddet, blandt andet via en tvær-
faglig behandlingstilgang, styrket koordinering samt vidensdeling. Som supplerende aktivitet 
etableres flere nye tilbud: 
 
Fælleskonsultation med endokrinolog og nefrolog 
Som en del af de regionale fællesambulatorier vil SDCS etablere fælles diabetologiske/nyreme-
dicinske konsultationer, der skal sikre et koordineret og sammenhængende tværfagligt be-
handlingstilbud med afsæt i de to specialers ekspertise. Dels kvalificerer samlingen af deres vi-
den behandlingen af patienten, dels giver samarbejdet mulighed for tidligt at rette fokus mod 
udviklingen af nyresygdommen samt opsporing af andre komplikationer. Samarbejdet kan ud-
vides med kardiologisk ekspertise.  
 
Med fællesambulatorium undgår patienter og pårørende at gå i flere parallelle ambulante for-
løb, og de vil modtage ensartet, tværfaglig behandling og information ved de ambulante kon-
troller. Den styrkede patientindsats understøttes af et tilbud om at deltage i et undervisningstil-
bud i en nyre/diabetes-skole.  
 
Kommunikation mellem diabetologiske og nefrologiske enheder skal formaliseres, gerne via 
(tele)konferencer mellem læger, og inkludere planlagte patientgennemgange med fokus på 
polyfarmaci og andre kliniske problemstillinger ved akut og kronisk faldende nyrefunktion. 
Samarbejdet kan eventuelt udvides med praktiserende læger. Ligeledes planlægges regelmæs-
sig tværfaglig fællesundervisning af specialister (læge/sygeplejersker) i relevante specialer. Her-
ved sikres en løbende kvalitetsudvikling af behandlingstilbud. 
 
Til at understøtte indsatsen i almen praksis skal der desuden udvikles programmer og materi-
ale, der kan sikre:  
• Ensartet og tidlig opsporing af senkomplikationer ved hjælp af blod- og urinprøver samt 

blodtryksmålinger i almen praksis – efter samme model som i diabetesambulatorierne. 
• Fælles høj standard og klinisk støtte til almen praksis. 
• Tilstrækkelig vejledning til patienter med diabetes og nyresygdom. 
 
Udgående funktion til dialyseafsnit 
Patienter med både diabetes og dialysekrævende nyresygdom skal have de bedst mulige vilkår 
for at opretholde diabetesbehandlingen. Derfor etableres i regi af SDCS en udgående funktion 
med læger/diabetessygeplejersker til diabetespatienter i dialyseafsnit. Den udgående funktion 
tilpasses forholdene på de enkelte dialyseafsnit. 
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Hjerte-kar-sygdomme  
Iskæmisk hjerte-kar-sygdom er en hyppig manifestation af universel aterosklerose (åreforkalk-
ning), som ofte forekommer hos patienter med type 1- eller type 2-diabetes. Hjerte-kar-syg-
dommen er ikke blot den hyppigste dødsårsag hos diabetespatienter, men forårsager også en 
markant sygelighed og et stort behandlingsbehov. Der findes talrige risikofaktorer for iskæmisk 
hjerte-kar-sygdom, og en del af den styrkede diabetesindsats i SDCS vil således være at 
screene for disse risikofaktorer hos den enkelte diabetespatient. Se også afsnit 2.4.3. om op-
sporing af patienter på sygehus med uerkendt diabetes. 
 
Herudover vil indsatsen fokusere på screening for diabetes hos alle patienter, især patienter 
med tegn på ekstrakardiel aterosklerose. 
 
Som supplerende aktiviteter skal SDCS desuden tilbyde følgende:  
 
Fælleskonsultation med kardiolog og endokrinolog 
Da en stor del af diabetespatienterne også har forløb i kardiologisk afdeling, etableres et for-
maliseret samarbejde mellem de to specialer. Dette vil foregå ved en konsultation, hvor sund-
hedspersonale fra begge (og efter behov eventuelt flere) specialer er til stede. Alternativt kan 
det foregå ved formaliseret journalgennemgang mellem de relevante specialer. 
 
En stor andel af diabetespatienter med hjertesygdomme er ældre, og derfor skal der også i regi 
af SDCS udvikles fælleskonsultationer med geriatrien og andre relevante specialer. 
 
Screening for og behandling af kardiovaskulær sygdom hos patienter med diabetes 
Der findes ikke aktuelt evidens for, at en bred screening for uerkendt kardiovaskulær sygdom 
vil gavne den enkelte diabetespatient. Som led i udviklingen af kvalitet og værktøjer til risiko-
stratificering kan der iværksættes projekter, som kan styrke identifikationen af diabetespatien-
ter med iskæmisk hjertesygdom, hjerteinsufficiens og/eller atrieflimren.  
 
Rehabilitering 
Der er store fællestræk mellem hjertesygdomme og diabetes, når det gælder genoptræning og 
sygdomslære, herunder optimeringen af den medicinske behandling, der mindsker risikoen for, 
at sygdommen forværres. Der er stor ulighed i brugen af eksisterende rehabiliteringstilbud. 
SDCS vil arbejde for at udvikle rehabiliteringsprogrammer, der er målrettet sårbare patienter 
med både diabetes og hjertesygdomme. Via SDCS vil en bedre koordinering, herunder interdi-
sciplinær læring blandt alle involverede faggrupper, formentligt kunne forbedre prognosen for 
patienter med begge sygdomme samt strømline deres forløb. Konkret bør der ske en opgrade-
ring af kendskabet til behandlingen af diabetes blandt kardiologer og rehabiliteringssygeplejer-
sker og vice versa.  
 
Blodprop i hjernen 
Patienter med kombinationen af apopleksi og diabetes har dårligere prognose – med øget sy-
gelighed og dødelighed. Der vil i regi af SDCS blive etableret en mere struktureret screening for 
og behandling af nyopdaget diabetes hos patienter med apopleksi i det akutte og kroniske re-
habiliteringsforløb. Der er behov for større viden på området, og forskning i SDCS-regi vil der-
for være relevant. 
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Autonom neuropati 
Påvirkning af det autonome nervesystem (autonom neuropati) er hyppigt forekommende og 
findes således hos op mod 30 pct. af personer med diabetes. Autonom neuropati er en risiko-
faktor for udvikling af hjertekarsygdom og endvidere en prædiktor for tidlig død hos personer 
med diabetes.  
 
Der har hidtil ikke været tradition for en systematisk screening for autonom neuropati i danske 
diabetesambulatorier, på trods af at internationale guidelines anbefaler dette. Nyt teknologisk 
udstyr har muliggjort en systematisk screening, som SDCS derfor vil afprøve og evaluere betyd-
ningen af. 
 
Centret vil desuden have en systematisk tilgang til screening, undersøgelse og behandling af en 
række tilstande, der følger med autonom neuropati. Blandt dem er især: hypoglykæmi 
unawareness (manglende evne til at mærke, at blodsukkeret er lavt), seksuel dysfunktion samt 
obstruktiv søvnapnø, hvor nylige danske studier indikerer, at autonom neuropati spiller en rolle 
for sygdomsudviklingen. Disse aktiviteter vil blive udviklet i diabetesklinikken på SUH i tæt 
samarbejde med henholdsvis sexologisk klinik i Psykiatrien i Roskilde og søvnklinikken på SUH. 

 Andre udviklingstiltag 
 

 
 
Udgående team på sygehuse (somatik) 
For at optimere behandlingen af patienter med diabetes, der er indlagt i forbindelse med be-
handling af anden sygdom, vil der som en supplerende behandlingsaktivitet blive etableret ud-
gående diabetesteam på alle diabetesklinikker i SDCS.  
 
Teamet skal være opsøgende og kan betjene alle afdelinger, herunder ambulatorier på sygehu-
sene, og består af en eller to diabetessygeplejersker med mulighed for sparring og støtte af 
speciallæger. Teamet kan både varetage behandlingsrelaterede opgaver på andre afdelinger 
(hos både patienter med type 1- og type 2-diabetes), svare telefonisk på spørgsmål fra sygehus 
og primær sektor samt bidrage til at uddanne afdelingernes personale. Teamet skal lægge en 
plan for eventuelle yderligere screeninger for senkomplikationer og en plan for yderligere dia-
betesbehandling, herunder koordinere med primær sektor og orientere praktiserende læge og 
øvrige behandlere. 
 
For at optimere behandlingen af patienter med diabetes, indlagt for anden sygdom, er der be-
hov for et kompetenceløft af personale på relevante sengeafsnit, så de kan varetage behand-
ling og omsorg af indlagte patienter med diabetes bedst muligt. Kompetenceløftet kan foregå 
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som uddannelse af såkaldte ”diabetes-ambassadører” blandt sygeplejerskerne på sengeafsnit-
tene eller som et mere generelt kompetenceløft blandt personalet. Desuden kan der opbygges 
vidensnetværk for diabetesinteresserede sygeplejersker, hvor både speciallæger og diabetessy-
geplejersker underviser.  
 
Der vil være særlig opmærksomhed på patienter, hvis diabetes forværres under et cancerfor-
løb. Patienter, der udvikler behandlingskrævende diabetes under kemoterapi (som oftest pred-
nisolon-induceret) eller som led i behandling af anden sygdom, kan ligeledes gøre brug af oven-
stående tilbud. Disse patienter er ofte hårdt belastet af deres grundsygdom, og de har brug for 
et smidigt, individuelt tilpasset og hurtigt tilgængeligt tilbud for at monitorere og behandle de-
res diabetes. 
 
Tilsvarende vil et udgående team kunne rådgive om optimering af diabetesbehandling for pati-
enter forud for elektiv og subakut kirurgi. 
 
Akuttider og udvidet åbningstid 
Akuttider 
Som en supplerende aktivitet etableres i SDCS særlige akuttider for både patienter med type 1- 
og type 2-diabetes; det skal sikre et nemmere tilgængeligt behandlingstilbud uden ventetid. 
Tilbuddet er særlig målrettet de sårbare patientgrupper, men også andre patienter kan have 
behov for at benytte tilbuddet. Eksempelvis skal der etableres akuttider, hvortil kirurgerne kan 
henvise patienter med henblik på en hurtig præoperativ optimering af diabetesbehandlingen.  
 
Udvidet åbningstid 
En del diabetespatienter ønsker at kunne få behandling og vejledning uden for sygehusets al-
mindelige åbningstider. I takt med at der etableres flere og nye screenings- og opsporingstil-
bud, er det vurderingen, at efterspørgslen vil stige, så åbningstiderne skal udvides yderligere. 
 
Hotline 
Der eksisterer i dag ikke en formaliseret telefonisk diabetes-rådgivningsfunktion for hele Re-
gion Sjælland. Som en supplerende aktivitet i SDCS bliver der derfor etableret en hotline, som 
via ét telefonnummer for hele regionen tilbyder telefonisk rådgivning på højt fagligt niveau til 
personer med diabetes, pårørende og sundhedsprofessionelle (fra både sygehuse, kommuner 
og praksissektoren) i hele Region Sjælland.  
 
Der etableres et samarbejde med Steno Diabetes Center Copenhagen om samdrift af hotlines 
for både børn og voksne.  
 
Hotlinen skal være i funktion uden for almindelig dagarbejdstid. Den etableres som et sup-
plement til den eksisterende mulighed for telefonsupport for patienter, pårørende og sund-
hedsprofessionelle i praksissektoren på regionens diabetesambulatorier og på regionens 
hospitaler i dagtimerne. Disse muligheder forudsættes opretholdt og en optimering af råd-
givningen fra diabetesklinikkerne til almen praksis og kommunerne vil blive afklaret.  
 
Hotlinen bliver bemandet med en erfaren diabetessygeplejerske med mulighed for lægelig 
sparring og støtte. Hotlinen skal også kunne give rådgivning til praktiserende læger og andre 
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sundhedsprofessionelle om en given patients optimering af diabetesbehandling forud for elek-
tiv og subakut kirurgi.  
 
Diabetespsykolog 
Personer med kroniske sygdomme, inklusive diabetes, oplever typisk bekymring, vrede, af-
magt, tristhed, usikkerhed, angst eller depression. Herudover ses hos nogle patienter egentlige 
krisesymptomer, lige når de får diagnosen.  
 
Det kan være en stor belastning for både patient og pårørende at modtage diagnosen diabetes 
–og blive bekendt med risikoen for følgesygdomme og livstruende tilstande som akut lavt blod-
sukker og syreforgiftning. Hvis denne mentale belastning ikke adresseres hos både personer 
med diabetes og pårørende, kan det være vanskeligt for patienten at gennemgå et almindeligt 
behandlingsforløb og udvikle tilstrækkelig egenomsorg. 
 
Der er i dag kun mulighed for at henvise til psykologbistand, såfremt patienten opfylder krite-
rier for henvisning til psykolog i offentligt regi. Som en supplerende aktivitet skal SDCS op-
bygge et tilbud om rådgivning og behandling ved psykolog med specifik fokus på diabetessyg-
dommen hos børn, unge og voksne. Tilbuddet vil være målrettet både personer med diabetes 
og deres pårørende. 
 
Tilbuddet vil blive udviklet i samarbejde mellem Psykiatrien Vest og NSR Slagelse, og det vil 
hen ad vejen kunne dække hele regionen. 
 
Sundhedsteknologisk støtteenhed 
Udbredelsen af digitale løsninger på diabetesområdet, herunder beslutningsstøtteværktøjer, 
telemedicin og teknologier, der udnytter sundhedsdata, er stigende, og det samme er efter-
spørgslen. Der er derfor et voksende behov for at undersøge og dokumentere digitale og tek-
nologiske løsningers potentiale – både i forhold til at forbedre kvalitet og styrke patientfokus 
i behandling og forebyggelse.  
 
Det gælder fx teknologiske løsninger som insulinpumpebehandling, kontinuerlig glukosemå-
ling samt anvendelse af sensorer, alarmer og andre typer af teknologisk støtte til behandlin-
gen. Det gælder også anvendelse af telemedicin i behandling og forebyggelse af diabetes og 
sygdommens senkomplikationer, herunder hjemmemonitorering, virtuelle konsultationer 
mv.  
 
I SDCS etableres derfor en sundhedsteknologisk støtteenhed, som systematisk skal sikre op-
samling af data om afprøvninger af teknologi, understøtte udbredelse og implementering af 
nyeste relevante teknologiske viden i alle sektorer samt tilbyde kompetenceudvikling inden 
for området. Støtteenheden vil ligge i den regionale enhed, men vil understøtte alle diabe-
tesklinikker i SDCS og den primære sektor. Klinikker kan kontakte støtteenheden for at 
drøfte enkeltcases, men støtteenheden kan også komme ud og undervise medarbejdere om 
de nyeste teknologiske udviklinger og brug af devices. Enheden skal også være regionens 
indgang for leverandører, der ønsker at præsentere og afprøve nye tiltag i klinikken.  
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Enheden skal sikre et tæt samarbejde med de eksisterende aktører i regionen, herunder Me-
dicoteknik Region Sjælland og Produktion, Forskning og Innovation, samt de tilsvarende en-
heder i de øvrige Steno Diabetes Centre – især Steno Diabetes Center Nordjylland, som har 
digital sundhed som særligt fokusområde. 

 Intern organisering på tværs af sygehuse 

En målsætning for SDCS er at sikre en ensartet høj kvalitet i diabetesindsatsen i hele regionen. 
Dette kræver en koordinering af indsatsen mellem de afdelinger på de forskellige sygehuse, der 
håndterer samme funktion, fx fodscreening og fodkomplikationer for personer med diabetes.  
 
Der er behov for, at indsatsen er koordineret mellem sygehusene og på tværs af regionen. 
Dette forudsætter ikke blot, at der er overblik over den regionale indsats på tværs af alle syge-
huse, men også, at den aftalte løsning reelt er accepteret og implementeret på alle afdelinger 
for at sikre en ensartet høj kvalitet. Der er altså mellem sygehusene behov for en indbyrdes ko-
ordinering i forhold til det aktuelle tilbud, implementering af nye tilbud samt den løbende ud-
vikling af tilbuddene. I SDCS vil denne koordinering blive varetaget af centerledelsen og rele-
vante medarbejdere i den regionale enhed. 
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3 En sammenhængende indsats 
Personer med diabetes kan i dag opleve, at der mangler sammenhæng i indsatsen. Dette vil sær-
ligt være tilfældet i situationer, hvor flere forskellige sektorer og aktører med hver deres ansvars-
område er involveret i forløbet, og hvor koordinationen og kommunikationen ikke altid lykkes 
optimalt. I snitflader eller overgange kan der gå information tabt eller mangle kommunikation, 
ligesom ansvarsplaceringen kan være uklar for både patienten og de sundhedsprofessionelle. 
 
I dette kapitel beskrives Steno Diabetes Center Sjællands forslag til udviklingstiltag, der skal sikre 
en sammenhængende diabetesindsats. Kapitlet beskriver først SDCS’ målsætninger på dette 
felt, derefter centrets rolle og de konkrete forslag.  
 
Ambitionen om en mere sammenhængende indsats vedrører både børn, unge og voksne med 
diabetes og deres pårørende.  

 Ambition og målsætninger  

Ansvar og roller i samarbejdet mellem region, kommuner og almen praksis beskrevet i Sund-
hedsaftalen 2015-18 og i Forløbsprogrammet for type 2-diabetes.  
 
Med afsæt i de eksisterende strukturer, det nuværende samarbejde og erfaringerne med dette er 
den overordnede ambition, at SDCS skal skabe fortsat udvikling af patientcentrede forløb i sam-
arbejdet mellem sygehuse, almen praksis, kommuner og civilsamfund13. Målet er, at patientens 
forløb ses som ét samlet forløb, der er fuldt koordineret mellem patienten og sektorerne.  
 
Målsætningerne for den sammenhængende indsats for SDCS er at:  
• Have en fælles og koordineret tilgang, der er tilpasset den enkelte patient, på tværs af sekto-

rer og internt i sektorer.  
• Sikre en patientcentreret tilgang med et højt niveau af patientinddragelse i udvikling af sam-

menhængende forløb. 
• Skabe fælles mål, fælles terminologi og fælles forståelse af egne og hinandens opgaver gen-

nem et tættere samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner, herunder rele-
vant videns- og datadeling, relationel koordinering samt kvalitetsudvikling. 

• Udvikle og afprøve nye organisations- og samarbejdsformer mellem sektorer, særligt på områ-
der, hvor det tværsektorielle samarbejde i dag er udfordret.  

• Udvikle og udbrede fælles standarder og værktøjer i regi af SDCS på tværs af matrikler og sek-
torer, især målrettet personer med komorbiditet og sårbare grupper. 

 
SDCS skal i sit arbejde med at udvikle en sammenhængende indsats sikre, at indsatsen integre-
res i de eksisterende samarbejdsstrukturer, hvor det giver mening.  

                                                                        
13 Civilsamfund inkluderer patienter, pårørende, patientforeninger og netværk. 
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 Patientinddragelse i en sammenhængende indsats 

Patienterne og deres pårørende har en helt særlig viden om sundhedsvæsenet, herunder diabe-
tesindsatsen. At inddrage og nyttiggøre denne viden er afgørende for at kunne skabe den bedst 
mulige kvalitet i behandlingen. Det er patienterne, der oplever mødet med behandlerne, og det 
er dem, der har en hverdag med diabetes. Derfor har de viden og et perspektiv, som behandlerne 
kan lære af. 
 
SDCS vil opbygge en patientcentreret diabetesindsats, og det inkluderer at inddrage patienter-
nes (og deres pårørendes) perspektiv i forhold til planlægning, udvikling og evaluering af aktivite-
ter. 
 
Når patient- og pårørendeperspektivet inddrages, bliver de væsentlige problemstillinger belyst 
fra flere vinkler, og muligheden for at skabe bedre og mere patientcentrerede løsninger forbed-
res. Patienternes særlige perspektiv kan blandt andet pege på forbedringspotentialer og kvalifi-
cere udviklingsprocesser. 
 
SDCS vil arbejde med patientinddragelse på flere niveauer: på individniveau med inddragelse i 
eget forløb, på et organisatorisk niveau med inddragelse i udvikling af aktiviteter samt på strate-
gisk niveau.14  
 
Som værktøjer i arbejdet med patientinddragelse vil SDCS blandt andet benytte Min Sundheds-
platform og PRO-data (Patient Reported Outcome).  
 
Samtidig vil SDCS videreudvikle skriftlig og visuel patientkommunikation, herunder materiale til 
patientuddannelse og informationsmateriale, som patienter og pårørende kan læse/se/høre 
hjemme. 

 SDCS’ rolle og opgaver  

SDCS skal i samarbejde med sygehuse, kommuner, almen praksis og civilsamfundet sikre en 
større sammenhæng i forløb for personer med diabetes. Dette omfatter både at etablere de 
rette rammer for samarbejdet, igangsætte initiativer, understøtte og følge initiativerne samt 
evaluere dem. 
 
Den overordnede ledelse af den sammenhængende indsats forankres i den regionale del af 
SDCS, mens diabetesklinikken på Holbæk Sygehus har hovedansvaret for selve udviklingen og 
projekternes gennemførsel. De enkelte initiativer drives via tætte samarbejder mellem projektle-
derne i SDCS og relevante aktører fra alle sektorer. 
 
SDCS har en rolle som videns- og kompetencecenter i Region Sjælland i den sammenhængende 
indsats for personer med diabetes. Det forudsætter, at SDCS har aktuel viden om tværsektorielle 
tiltag, også på andre kronikerområder, i andre regioner og internationalt. SDCS skal forholde sig 

                                                                        
14 Arbejdet med patientinddragelse i SDCS vil tage udgangspunkt i Carman’s kontinuum. Carman K L et al. Health Affairs 2013;32:223-

231. 
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til, hvilke tiltag der virker og resulterer i den højeste oplevede sammenhæng og kvalitet for pati-
enten, herunder særligt for de sårbare grupper. SDCS skal i forlængelse heraf initiere implemen-
teringen af ”best practice” i Region Sjælland.  
 
Som regionalt videns- og kompetencecenter er SDCS’ opgaver i forhold til at styrke den sam-
menhængende indsats at: 
• Understøtte patientuddannelse, kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle, kvalitets-

udvikling og patientcentrering i den samlede indsats over for diabetespatienter. Hertil hører 
at facilitere læring blandt andet via netværk og faglig sparring på tværs af sektorer, udvikle 
initiativer og evaluere dem.  

• Koordinere og være tovholder på initiativerne og understøtte projekternes gennemførelse.  
• Etablere solide partnerskaber via eksisterende strukturer og samarbejdsfora samt initiere ny-

tænkning, hvor dette er påkrævet. 
• Samarbejde med andre Steno Diabetes Centre blandt andet med Steno Diabetes Center Aar-

hus’ videns- og udviklingsenhed for sammenhængende patientforløb samt med Steno Dia-
betes Center Copenhagen om sundhedsfremme og patientuddannelse. 

• Sikre forskning i sammenhængende indsats, fx forløb på tværs af sektorer i samarbejde med 
andre Steno Diabetes Centre. 

• Understøtte implementering af projekter med gode resultater, fx ved at videreføre projekter 
som skalerings- eller implementeringsprojekter   

 Konkrete initiativer i SDCS  

SDCS vil bidrage til at højne kvaliteten i sammenhængende forløb på tværs af sektorer ved at 
igangsætte følgende udviklingstiltag:  
 

 
 
Disse beskrives nærmere i det efterfølgende.  

 Bedre koordinering og overblik i den sammenhængende indsats 
På trods af et overordnet velfungerende samarbejde mellem primær og sekundær sektor er der 
stadig meget viden om hver sektors kompetencer og tilbud, som ikke deles tilstrækkeligt. Denne 
videndeling på tværs af sektorer og aktører er nødvendig for, at patienterne oplever den bedst 
mulige sammenhæng i forløbet.  
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For at sikre en bedre koordinering og overblik i den sammenhængende indsats skal SDCS af-
prøve modeller, der skaber rammerne for relationel koordinering, så personer med diabetes bli-
ver tilbudt en velkoordineret indsats af høj kvalitet, hvor patienter og pårørende, sygehuset, 
kommunen, almen praksis og civilsamfundet alle er parter i forløbet.  
 
SDCS skal bidrage til at styrke koordineringen. Dette kan være ved konkret og generel rådgiv-
ning til almen praksis og hjemmesygeplejersker, men det kan også være ved, at sygehus, kom-
mune og almen praksis deler viden om konkrete patientcases. Dette arbejde kan organiseres 
omkring eksisterende samarbejdsstrukturer. Endvidere skal SDCS igangsætte tiltag, som under-
støtter den videre implementering og videreudvikling af de aktuelle forløbsprogrammer.  
 
Derudover skal SDCS videreudvikle og optimere brugen af konkrete værktøjer, der kan anvendes 
i det tværsektorielle samarbejde, fx værktøjer til epikriser, helhedsafklarende samtaler og koor-
dinerede indsatsplaner.  
 
SDCS vil tage initiativ til at etablere relevante tværsektorielle netværk, uddannelsestilbud, vi-
densdeling, mødefora og konferencemuligheder.  
 
Centret skal desuden igangsætte tiltag, der lettere kan identificere og følge op på situationer, 
hvor der ikke er en sammenhængende indsats, og hvor patienten har risiko for at ”falde mellem 
to stole”. Dette tiltag kræver både, at data analyseres på en anden måde end i dag, og at der er 
en funktion, der følger op på de situationer, som er identificeret som uhensigtsmæssige for en 
sammenhængende indsats.  

 Organisering, der understøtter en sammenhængende indsats 
Etableringen af SDCS giver mulighed for at afprøve nye måder at tilrettelægge tilbud på tværs af 
sektorer med det sigte, at personer med diabetes skal opleve en mere sammenhængende ind-
sats. SDCS skal opbygge et ”laboratorium for organiseringsmodeller” på det tværsektorielle om-
råde, hvor SDCS får en opgave med at udvikle og facilitere afprøvninger af nye samarbejds- og 
organisationsformer; målet er at minimere de faldgruber, der er i overgangene mellem ikke bare 
sektorer, men også internt mellem faggrupper og mellem regionens sygehuse.  
 
En tilgang i dette arbejde kunne være at se på, hvordan et tilbud burde tilrettelægges og organi-
seres, hvis der skulle startes helt forfra – uden sektorgrænser og behandlingstraditioner – alene 
med patientens bedste for øje. Dette skal gøres med respekt for de eksisterende aftaler, fx sund-
hedsaftale, forløbsprogram og overenskomstaftalen for almen praksis.  
 
SDCS vil initiere udviklingsprojekter, hvor der afprøves nye samarbejdsmodeller for tilrettelæg-
gelse af tværsektoriel og tværfaglig kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle, patient-
uddannelse og kvalitetsudvikling på tværs af sygehuse og på tværs af sektorer for at sikre en 
sammenhængende indsats. Endvidere vil SDCS afprøve ny organisering af behandlingen, blandt 
andet tovholderfunktion, hotline til ekspertviden, videokonsultationer i samarbejde med kom-
munale medarbejdere, brug af ny teknologi, udveksling af personale på tværs af sektorer eller 
hjemmebesøg af sundhedsprofessionelle fra sygehuset.  
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SDCS vil etablere et tværsektorielt partnerskab med Holbæk og Kalundborg Kommune samt 
praktiserende læger i området med henblik på at udvikle og afprøve en struktureret model for 
patientuddannelse. Styrken ved et samarbejde på tværs med flere deltagende kommuner er, at 
antallet af personer med diabetes er større, og det muliggør tilbud, der i højere grad er skræd-
dersyede til særlige segmenter eller målgrupper. SDCS vil tilbyde kommunerne fælles udvikling 
af undervisningsmoduler og bidrage til en fælles undervisningsindsats.  
 
I forbindelse med styrkelsen af patientuddannelsen vil SDCS tilbyde kompetenceudvikling til 
sundhedsprofessionelle i den primære sektor. Denne tilgang stemmer godt overens med beskri-
velserne af det fremtidige samarbejde mellem region og almen praksis i den gældende overens-
komstaftale for almen praksis.  
 
SDCS skal facilitere kvalitetsudvikling og forskning inden for området i samarbejde med kommu-
nerne. Kvalitetsudvikling baseres på løbende forbedringsarbejde, efterhånden som konceptet 
for patientuddannelse og kompetenceudvikling afprøves og evalueres. SDCS vil i dette arbejde 
lade sig inspirere af og samarbejde med dels Københavns Kommunes Center for Diabetes, dels 
Steno Diabetes Center Copenhagen, der har mangeårige erfaringer med at arbejde med patient-
uddannelse og kompetenceudvikling til sundhedsprofessionelle.  
 
Modellen kan afprøves som et udviklingsprojekt i regi af Sundhedsaftalen, der allerede har et 
stærkt fokus på at styrke kronikerindsatsen. SDCS-indsatsen skal medvirke til at inspirere arbej-
det med andre kronikergrupper.  

 Støtte til almen praksis ved nyopdaget type 2-diabetes 
Patienter med nyopdaget type 2-diabetes bliver som udgangspunkt behandlet i almen praksis 
(jævnfør regionens forløbsprogram). Der er i drejebogsprocessen identificeret en variation i 
omfanget og kvaliteten af tilbuddet til personer med nyopdaget type 2-diabetes i regionen.  
 
SDCS skal gennem initiativer støtte almen praksis i behandlingen af personer med nyopdaget 
type 2-diabetes, fx ved at: 
 
• Stille ekspertise til rådighed og være tilgængelige for henvendelse og dialog fx via en hot-

line. 
• Tilbyde kompetenceudvikling til både læger og andet praksispersonale, fx om ny evidens 

på området, samt mulighed for fælles gennemgang af patientcases. 
• Afdække mulighed for adgang til diætist, træning, fodterapeut, psykolog og andre rele-

vante kompetencer. 
• Etablere samarbejdsprojekter, fx klyngeansvarlig endokrinolog, telekonferencer, shared 

care, dynamiske forløb og udgående funktioner.  
• Tilbyde henvisning til præcisering af diabetestype for nye type 2-diabetespatienter i SDCS 

(i et nært samarbejde med Steno Diabetes Center Odense, som driver et projekt om 
dette).  

• At tilbyde sammedags-blodprøvepakke til almen praksis, fx HbA1c, lipider og nyretal. 
• At tilbyde ekstra undersøgelser i almen praksis med støtte fra SDCS, fx døgnblodtryksmå-

ling og Holter-monitorering. 
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Initiativerne skal tage udgangspunkt i klyngeorganiseringen af almen praksis og den decentrale 
organisering af diabetesbehandlingen på regionens sygehuse. 

 Sammedagsscreening for komplikationer til patienter tilknyttet almen praksis 
Som en supplerende aktivitet skal SDCS tilbyde patienter, der er tilknyttet almen praksis, kom-
plikationsscreening på det lokale diabetesambulatorium som en sammedagspakke. Tilbuddet 
skal etableres som et projekt med et sygehus samt en tilhørende gruppe af praktiserende læ-
ger, fx en klynge af læger, som ønsker at deltage i projektet.  
 
Formålet med projektet er at belyse, om det højner den patientoplevede kvalitet og den klini-
ske kvalitet at screene denne målgruppe i sygehusregi – sammenlignet med patienter, der 
modtager tilbuddet i almen- og speciallægepraksis. 
 
I projektet er det fortsat den praktiserende læge, der har ansvaret for patienterne, og opfølg-
ning på screeningsresultaterne sendes derfor til almen praksis. SDCS har en rådgivningsfunk-
tion over for den praktiserende læge og er derfor forpligtet til at være til rådighed for faglig 
sparring og rådgivning. Hvis der ved screeningen identificeres alvorlige forhold, som kræver sy-
gehusbehandling, sendes patienten dog direkte til videre udredning og behandling. 
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4 Ulighed i sundhed i relation til diabetes, 
følgesygdomme og komorbiditet  

I dette kapitel beskrives, hvordan Steno Diabetes Center Sjælland vil have særlig fokus på at mi-
nimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet.  
 
Indsatserne på dette særlige fokusområde omfatter en lang række aktiviteter inden for forebyg-
gelse af diabetes, opsporing og behandling af senkomplikationer, forskning, uddannelse af sund-
hedsprofessionelle, rådgivning af almen praksis samt tværsektorielt samarbejde. SDCS vil derfor 
opbygge særlige kompetencer på disse felter. I SDCS vil der være fagprofessionelle, der har ulig-
hed i sundhed, følgesygdomme og komorbiditet som særligt ansvarsområde, ligesom forsk-
ningsaktiviteter vil have dette fokus. Aktiviteterne vil ske i et nært samarbejde med en lang 
række aktører, herunder kommuner og almen praksis, universiteter og andre uddannelsesinsti-
tutioner. Aktiviteterne ligger godt i tråd med nogle af de indsatser, der bliver igangsat på natio-
nalt niveau i regi af Den Nationale Diabeteshandlingsplan, der udkom i 2017. Her skal der igang-
sættes projekter, der inkluderer og fastholder særligt sårbare diabetespatienter i behandlings- 
og rehabiliteringsforløb15.   
 
I civilsamfundet er der mulighed for mangeartede interventioner og aktiviteter, som supplerer 
det etablerede sundhedsvæsen. De kan fx omfatte aktiviteter til etablering og fastholdelse af so-
cialt netværk, peer-to-peer-aktiviteter, beskæftigelsestiltag, forebyggende og opsporende tiltag 
mv. SDCS kan – i samarbejde med civilsamfundets aktører – facilitere og koordinere udvikling og 
iværksættelse af sådanne tiltag.  
  
SDCS’ fokus på ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet er en 
naturlig videreførelse og udvikling af regionens eksisterende fokus på dette område.  
 
Ulighed i forekomst af diabetes  
Ulighed i sundhed er det faktum, at der mellem borgere i samfundet eksisterer systematiske for-
skelle i sundhedstilstand, der er forbundet med socioøkonomiske forhold som uddannelse, ind-
komst og arbejdsforhold. At forskellene er systematiske indebærer, at de bliver ved med at eksi-
stere, uafhængig af om individerne over tid skiftes ud. Den ulige fordeling af sygdom og sund-
hedsrisici gælder også på diabetesområdet. Forekomsten af såvel diabetes som følgesygdomme 
og komorbiditeter til diabetes er højere for den socialt belastede del af befolkningen.  
 
Både i Danmark og i andre lande er det velbeskrevet, at type2-diabetes hyppigere forekommer 
hos socialt udsatte og etniske minoriteter, og at de hyppigere ikke er diagnosticeret.16 For diabe-
tes er der desuden en klar gradient i forekomsten, når det gælder en række socioøkonomiske in-
dikatorer. Figur 4A viser eksempelvis, hvordan forekomsten af diabetes stiger med lavere uddan-
nelsesniveau.17  
  

                                                                        
15 Sundheds- og Ældreministeriet: Den Nationale Diabeteshandlingsplan. November 2017 
16 Heltberg et al.: Predictors of undiagnosed prevalent type 2-diabetes – The Danish General Suburban Population Study. (Primary Care 

Diabetes. 2017 Sep 27. pii: S1751-9918(17)30140-7. DOI: 10.1016/j.pcd.2017.08.005. PMID: 28964672. 
17 Ministeriet for Forebyggelse og Sundhed, Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen: Ulighed i sundhed – kroniske og langvarige 

sygdomme. Marts 2014.  
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Figur 4A: Diabetes og uddannelsesniveau 
Andel af befolkningen i Danmark i alderen 30-89 år (ultimo 2011), der er registreret med diabetes 
– fordelt på køn, alder samt højeste fuldførte uddannelse (pr. okt. 2010).  
 

 
 
 
I Danmark har vi i kraft af sundhedsloven ret til let og lige adgang til sundhedsvæsnets ydelser. 
Alligevel er der en socialt skæv fordeling i brugen af sundhedsvæsnets ydelser, som ikke modsva-
res af patienternes objektive behandlingsbehov.  
 

 Eksempler på målgrupper for indsatsen 

For SDCS er følgende målgrupper eksempler på grupper, der kan inddrages i arbejdet med at mi-
nimere ulighed i sundhed i relation til diabetes og komorbiditet:  
 
Sårbare familier med børn/unge med diabetes  
Sårbare familier, der har et barn med diabetes, skal følges endnu bedre gennem barne- og ung-
domsårene. Familierne er ”dobbelt udfordrede” med både sårbarhed og et barn med en kronisk 
sygdom, der kræver planlægning og opbakning fra hele familien. Her kræves et nært samar-
bejde med kommunen, der kan støtte op om familiens dagligdag. Sundhedsplejerskerne er her 
en vigtig aktør, idet de ofte kender familien og samtidig har deres daglige gang i hjemmene, i 
børnenes institutioner og i de kommunale systemer.  
 
Børn og unge i høj risiko for at få diabetes 
Målgruppen består af børn, der er i høj risiko for at udvikle prædiabetes og senere hen i livet type 
2-diabetes. Disse børn er i vid udstrækning børn med overvægt eller børn fra familier med type 
2-diabetes. De primære udfordringer for målgruppen er social udsathed, sårbarhed og overvægt. 
I de nuværende indsatser er tilgangen ofte individualiseret, dvs. handler om det enkelte barn. 
Der skal fremover mere fokus på den multifaktorielle problemstilling, som overvægt og udvikling 
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af type 2-diabetes i mange henseender er. I den sammenhæng er der brug for at kunne inddrage 
hele familien.  
 
Svært overvægtige voksne 
Overvægt er vurderet til at tegne sig for omkring 85 pct. af risikoen for at udvikle type 2-diabe-
tes. Både svær overvægt og type 2-diabetes er karakteriseret ved meget store patientantal, øget 
morbiditet og mortalitet samt en tung komplikationsbyrde, der belaster den enkelte patient 
hårdt. Desuden er begge tilstande forbundet med en betydelig samfundsøkonomisk belastning.  
 
Voksne socialt udsatte 
Socialt udsatte eller marginaliserede voksne med diabetes indeholder grupper af personer med 
en række komplekse og forskelligartede problemstillinger. Centralt er ophobning af dårlige leve-
vilkår, fx økonomisk fattigdom, eksklusion fra arbejdsmarkedet, dårlige boligforhold, dårlig 
sundhed og manglende deltagelse i en række aktiviteter i samfundet. Marginaliserede og socialt 
udsatte er personer, som sundhedsvæsenet traditionelt finder det vanskeligt at håndtere og 
hjælpe. Målgruppen har ofte mistillid til systemet og går på forhånd ind i en patient/behandler-
relation med følelsen af at være behandleren underlegen og med lave forventninger til samarbej-
det.  
 
Etniske minoriteter 
Blandt etniske minoriteter ses en øget forekomst af diabetes, og gruppen har ligeledes hyppi-
gere uerkendt diabetes. Det samlede antal personer med diabetes fra etniske minoriteter er ikke 
stort, men patientgruppen fylder relativt meget i det daglige arbejde i sundhedsvæsenet. Etniske 
minoriteter med diabetes har mange af de samme udfordringer som andre sårbare patientgrup-
per, men hertil kommer sprogvanskeligheder og udfordringer, der knytter sig til kultur og syg-
domsopfattelse.  
 
Denne gruppe har ofte få sundhedskompetencer (lav health literacy), hvilket betyder, at det kan 
være svært for dem at navigere i sundhedsvæsenet og bruge dets tilbud på en hensigtsmæssig 
måde. Samtidig er gruppens forståelse for kroppen og sygdomsårsager ofte lav, og det bliver 
dermed ofte svært for dem at følge en behandling, der er givet ud fra det danske sundhedsvæ-
sens forståelse af sygdom.  
 
Patienter med diabetes og multisygdom 
I fremtiden vil flere og flere personer leve med multisygdom, det vil sige have to eller flere samti-
dige kroniske somatiske eller psykiske sygdomme; det gælder særligt blandt personer med svag 
socioøkonomisk baggrund. Multisygdom er derfor en voksende udfordring både for den enkelte, 
sundhedsvæsenet og samfundet. Sundhedsvæsenet er mere indrettet på enkelte sygdomme 
end på kombinationen af mange, og multisyge patienter oplever derfor ofte manglende sam-
menhæng i deres forløb.  
 
Mange af de nævnte sårbare grupper har andre udfordringer i livet end diabetes. Ikke sjældent 
overskygger disse udfordringer sygdommen og øger stressniveauet hos den enkelte patient. Læ-
gen eller sygeplejersken har ofte ikke tid nok til at tale om de problemer, der ikke direkte har til-
knytning til diabetes. Samtidig kan det være svært at prioritere egenomsorg i forhold til diabe-
tes, hvis man er fyldt op af andre problemer som fx dårlig økonomi, hjemløshed, ensomhed, 
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ringe støtte fra netværk og pårørende, krig i hjemlandet, manglende tilknytning til arbejdsmar-
kedet eller børns mistrivsel og problemadfærd.  
 
For socialt udsatte med multisygdom er det særligt vanskeligt at navigere i det siloopdelte sy-
stem med forskellige sektorer og ofte mange aktører. Få ser på deres samlede situation og syg-
domsbillede, og der mangler især koordinering, kommunikation og samarbejde på tværs af sek-
torer. Resultatet kan let blive fragmenterede forløb – med risiko for fejlbehandling.  
Behandlingssystemets tilgængelighed er en anden kritisk faktor for denne gruppe. Mange har 
svært ved at overholde aftaler, og hvis de udebliver fra ambulatorierne afslutter systemet traditi-
onelt deres forløb. For nogle sårbare borgere kan afstand og/eller økonomi være faktorer, der 
har indflydelse på, om de oplever behandlingssystemet som tilgængeligt. Det er ofte kommu-
nerne, som identificerer borgere, der er afsluttet fra behandlingssystemet, og de har behov for at 
kunne rekvirere hjælp hurtigt og enkelt, så behandlingen kan genoptages. 

 Ambition og målsætninger 

Ambitionen for SDCS’ særlige fokus på ulighed i sundhed er, at centret skal sikre nye målrettede 
tiltag til sårbare personer, som i dag ikke dækkes tilstrækkeligt af den eksisterende diabetesind-
sats. Dette skal ske ved hjælp af et særligt tværfagligt og tværsektorielt fokus i indsatsen på sy-
gehuse, i kommuner og i almen praksis. Derudover vil der være fokus på at forebygge diabetes 
og følgesygdomme samt komorbiditet for sårbare personer.  
 
Målsætningerne for SDCS’ særlige fokus er:  

• Nye behandlings- og forebyggelsesindsatser, der målrettes sårbare grupper, er tilpasset den 
enkeltes behov og ressourcer og foregår i dialog med patienten.  

• Forbedrede metoder til det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde for de sårbare grupper. 
Samarbejdet kan inkludere dele af civilsamfundet, fx idrætsforeninger, erhvervslivet og pati-
entforeninger. 

• Kompetenceudvikling af relevante fagpersoner i både primær og sekundær sektor, der har dag-
lig kontakt med sårbare grupper.  

• Udvikling og afprøvning af forebyggelses- og behandlingsindsatser, herunder en større brug af 
psykosociale og opsøgende tilbud. 

 SDCS’ rolle og opgaver 

Det er ambitionen, at SDCS skal fungere som et fyrtårn på området og sikre synergi og udveks-
ling af viden om det særlige fokus på ulighed i sundhed – både regionalt, nationalt og internatio-
nalt. Desuden er det ambitionen at skabe viden og opmærksomhed om løsninger, der kan for-
bedre de strukturelle og samfundsmæssige forhold, der er med til at skabe ulighed i sundhed i 
relation til diabetes.  
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SDCS skal etablere en videns- og forskningsenhed, som skal være katalysator for indsatser på 
ulighedsområdet, herunder indsamle, generere og dele viden om emnet nationalt og internatio-
nalt. Samtidig skal enheden evaluere og forske i de indsatser, som SDCS gennemfører på områ-
det.  
 
Ledelsen af videns- og forskningsenheden forankres i den regionale del af SDCS, mens diabetes-
klinikken på Nykøbing F. Sygehus har hovedansvaret for selve udviklingen og projekternes gen-
nemførelse. De enkelte initiativer drives via tætte samarbejder mellem projektlederne i SDCS og 
relevante aktører fra alle sektorer. Der skal etableres relevant samarbejde med allerede eksiste-
rende initiativer i regionen inden for ulighed i sundhed, herunder Broen til Bedre Sundhed, LO-
FUS (Lolland-Falster Undersøgelsen) samt det etablerede forskningsmiljø omkring LOFUS. 
 

 Konkrete initiativer i SDCS 

SDCS vil bidrage til at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og ko-
morbiditet ved at igangsætte følgende udviklingstiltag:  
 

 
 
En række problemstillinger gælder på tværs af de nævnte målgrupper og kan derfor imødekom-
mes ved indsatser målrettet en relativ bred gruppe, mens andre problemstillinger er mere speci-
fikke og kalder på mere specialiserede løsninger. I det følgende er det beskrevet, hvilke tiltag der 
kan iværksættes som led i SDCS, og hvilke målgrupper de er tiltænkt.  

 Tidlig opsporing af diabetes blandt højrisikogrupper  
Tidlig opsporing af type 2-diabetes kan udskyde debut af senkomplikationer og dermed på sigt 
sikre højere livskvalitet og længere levetid for de sårbare grupper, der er i høj risiko for at udvikle 
diabetes.  
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Indsatsen omkring tidlig opsporing skal tilrettelægges under hensyntagen til den enkelte pati-
ents behov, og den praktiserende læge vil her være en central aktør for de patientgrupper, der 
ikke ses på sygehus.  
 
En del multisyge patienter uden en diabetesdiagnose vil blive screenet i forbindelse med indlæg-
gelse for eller behandling af andre sygdomme end diabetes. I forhold til børn vil almen praksis, 
den kommunale sundhedspleje samt skoleundersøgelserne ved ind- og udskoling være relevante 
i forhold til de tidlige forebyggende tiltag. Forebyggende hjemmebesøg i kommunalt regi kan 
også være en indgang til at opspore personer i høj risiko for at udvikle diabetes. Afhængig af per-
sonens situation og eventuelle komorbiditet iværksættes relevant behandling.  

 Program om overvægt og forebyggelse af udvikling af diabetes 
Steno Diabetes Center Sjælland har som vision at mindske sårbare gruppers risiko for at udvikle 
diabetes og da overvægt tegner sig for omkring 85 pct. af risikoen for at udvikle type 2-diabetes, 
vil SDCS etablere et program målrettet primær forebyggelse af diabetes hos personer med svær 
overvægt. Behovet for en sådan indsats understøttes af de seneste data fra den nationale sund-
hedsprofil, som viser, at en stor og stigende del af borgerne i Region Sjælland angiver at være 
svært overvægtige (figur 4B). 
 

Figur 4B: Andel personer, der angiver at være svært overvægtige18 
 

 
 

                                                                        
18 National sundhedsprofil 2017, www.danskernessundhed.dk 
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Programmet drives af medarbejdere fra det endokrinologiske speciale, den kliniske fysiologi og 
kirurger involveret i overvægtskirurgi og etableres i samarbejde med bl.a. børneafdelingen på 
Holbæk Sygehus, Københavns Universitet og Broen til Bedre Sundhed. Programmet skal i første 
omgang afdække eksisterende viden og understøttende evidens, der kan bygges videre på i op-
bygning af en strategisk indsats målrettet primær forebyggelse af udvikling af diabetes. 
Programmet skal blandt andet belyse mekanismerne og fysiologien bag overvægt i relation til 
udvikling af type 2 diabetes, psykisk og somatisk komorbiditet, medicinforbrug og socioøkono-
miske faktorer.  
 
Parallelt udvikles, afprøves og tilpasses nye og langtidsholdbare interventioner baseret på tan-
kerne bag følgende indsatser: 

• Intervention udviklet i programmet omkring overvægtige børn/unge og deres familier i 
børneafdelingen i Holbæk 

• Intervention baseret på intensiv livsstilsændring udviklet i forbindelse med U-turn pro-
grammet ved Center for Aktiv Sundhed, Københavns Universitet 

• Intervention baseret på den motiverende adfærdsændrende samtale og individuel 
støtte udviklet i samarbejde med Biomedicinsk Institut på Københavns Universitet 

• Understøttende medicinsk behandling 

Interventionen vil primært fokuseres på følgende målgrupper:  
• Voksne med svær overvægt og komorbiditet 
• Overvægtige kvinder med tidligere gestationel diabetes 
• Overvægtige med psykisk sygdom 
• Overvægtige, som er socialt udsatte 

Til at drive programmet etableres en projektgruppe med repræsentanter fra alle somatiske en-
heder samt fra psykiatrien. Projektgruppen udvikler projektet og planlægger en løbende evalue-
ring. Den overordnede programledelse forankres i et udviklings- og forskningsmiljø på Universi-
tetshospitalet i Køge, hvor de eksisterende faglige miljøer omkring klinik og forskning inden for 
overvægt, fedtlever og anden fedmerelateret komorbiditet kan udbygges og hvor regionens 
overvægtskirurgi aktuelt og i fremtiden vil blive forankret. 
 
Den enkelte enhed i Steno Diabetes Center Sjælland er ansvarlig for dele af programmet relate-
ret til et fokusområde, således at  
 

• SUH, Køge vil fokusere på gruppen af voksne med overvægt og komorbiditet, herunder 
kvinder med gestationel diabetes 

• Holbæk Sygehus vil arbejde med projekter blandt overvægtige borgere i samarbejde 
med kommunerne og civilsamfundet 

• Slagelse Sygehus og Psykiatrien vil lede projekter blandt overvægtige psykiatriske pati-
enter 

• Nykøbing F Sygehus vil udvikle projekter målrettet overvægtige socialt udsatte patient-
grupper  
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 Overvægt og gestationel diabetes 
Forekomsten af gestationel diabetes er stigende og ses hos mindst 2,9 pct. af gravide i Dan-
mark.19 Gestationel diabetes er næsten dobbelt så hyppig hos overvægtige og svært overvæg-
tige kvinder som blandt normalvægtige. Kvinder med gestationel diabetes (GDM) har øget ri-
siko for senere udvikling af type 2-diabetes samt øget risiko for tilbagefald af GDM i en eventuel 
senere graviditet.  
 
Under graviditeten behandles kvinder med GDM uden insulinbehov på lokal obstetrisk eller en-
dokrinologisk afdeling alt efter lokale forhold. Her tilbydes der som led i standardbehandlingen 
diætist, kontrolprogram og vejledning i blodsukkermåling samt opstilling af behandlingsmål.  
 
Ved behov for insulin indledes insulinbehandling enten umiddelbart på lokal obstetrisk afdeling 
(efterfulgt af henvisning til endokrinologisk opfølgning frem til fødslen) eller direkte på endokri-
nologisk ambulatorium; afhængigt af de lokale forhold.  
 
Efter 10 år vil mere end halvdelen af kvinder med gestationel diabetes have udviklet diabetes. 
Der skal således sikres en langsigtet opfølgning efter graviditeten med henblik på: 
• At give den enkelte kvinde de bedste muligheder for en sund livsstil. 
• At mindske forekomsten og sikre tidlig opsporing af nye type 2-diabetestilfælde.  
• At mindske forekomsten af gestationel diabetes i en eventuel senere graviditet. 
• At påvirke hele familiens livsstil og mindske forekomsten af fedme og diabetes hos kom-

mende generationer. 
 
Som supplerende aktivitet indføres under og efter graviditeten udvidet opfølgning og livsstils-
vejledning til den gravide og dennes familie. Det vil foregå i tværfagligt samarbejde med endo-
krinologisk ambulatorium, gynækologisk/obstetrisk afdeling, kommune og almen praksis. Akti-
viteten skal tage udgangspunkt i forskningsindsatser, der allerede har vist positive resultater på 
området, og vil overvejende bestå af konkrete, praktiske aktiviteter.  
 
Endvidere videreføres i efterfødselsforløbet en udvidet opfølgning og livsstilsvejledning til den 
gravide og dennes familie med et særligt fokus på svært overvægtige kvinder. 

 Forløb for svært overvægtige indstillet til gastrisk bypass operation 
De fleste patienter med type 2-diabetes er overvægtige (BMI over 25) eller svært overvægtige 
(BMI over 30). Gastrisk bypass er en effektiv behandling af både overvægt, fedtleversygdom og 
af type 2-diabetes, men indgrebet er ikke uden bivirkninger og kræver livslang opfølgning. 
Langt fra alle overvægtige med diabetes er derfor egnede til (eller ønsker) kirurgi.  
 
I et forsøg på at forebygge, at disse patienter udvikler diabetes eller får en forværring i eksiste-
rende diabetes, vil SDCS medvirke til at udvikle særlige forløb til patienter, der overvejer en ga-
stric bypass-operation. Det kan fx være interventioner inden for motivation, livsstil og nye me-
dicinske præparater med henblik på varig omlægning af livsstil og varigt vægttab. 
 

                                                                        
19 Jeppesen et al, Scandinavian Journal of Public Health. 2017;45(8):811-817. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29059007
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Som en supplerende aktivitet vil SDCS på sigt optimere den medicinske del af forløbet (før, un-
der og efter operationen) for personer med diabetes, som er svært overvægtige, og som ønsker 
fedmekirurgi.  

 Differentierede konsultationstider og akuttider  
Udvidet adgang til forlængede konsultationstider for sårbare patienter med komplekse pro-
blemstillinger i SDCS’ diabetesklinikker vil give bedre muligheder for at identificere samspillet 
mellem patientens udfordringer. Det vil kunne give både patienten og den sundhedprofessio-
nelle et bedre udbytte af konsultationen.  
 
Der kan skabes mulighed for akuttider og drop-in-konsultationer i ambulatoriet og eventuelt for-
søg med drop-in- og åbne konsultationer i almen praksis og kommunale tilbud. Desuden skal der 
afprøves telemedicinske løsninger til konsultationer og anden kontakt efter behov til denne pati-
entgruppe. 

 Sammedagsscreening for komplikationer hos sårbare patienter 
SDCS skal som en del af indsatsen over for denne patientgruppe afprøve, om det er relevant at 
tilbyde sammedagspakken til patienter, som er tilknyttet almen praksis eller psykiatrien. Sårbare 
patienter har ofte flere sygdomme og mange andre problemstillinger i deres liv, og de har derfor 
ofte en mindre velreguleret diabetes. Ved at knytte disse patenter til en diabetesklinik vil de au-
tomatisk modtage indkaldelse til en komplikationsscreening, i stedet for på eget initiativ at 
skulle bestille tid hos både en øjenlæge, en fodterapeut og egen praktiserende læge. Som et 
særligt tilbud til denne målgruppe skal mulighederne for at tilbyde en initial behandlingsplan 
samme dag som komplikationsscreening belyses.  

 Opsøgende funktion til sårbare patienter 
For mange sårbare patientgrupper kan der være både fysisk og psykisk stor afstand til behand-
ling. Den fysiske afstand omhandler geografi, transportmuligheder, ventetid og for nogle også 
manglende økonomi. De institutionaliserede fysiske rammer kan også for nogle borgere være en 
barriere for at komme til behandling. Den psykiske afstand kan handle om patientens oplevelse 
af, at personalet ikke er imødekommende, eller følelsen af skyld og skam over ikke at leve op til 
sundhedspersonalets anvisninger.  
 
SDCS vil etablere opsøgende funktioner, som i samarbejde med de praktiserende læger kan 
tilbyde konsultationer til nogle personer med diabetes, som ellers ikke ville have taget imod et 
behandlingstilbud. 
 
En af aktiviteterne vil være indkøb og bestykning af en diabetesbus, som skal kunne varetage 
den samme komplikationsscreening som på ambulatorierne, det vil sige undersøge øjne, fød-
der og nervesystem, nyre og hjerte-kar, mundhulestatus, mestring af sygdom og risikofaktorer.  
 
Bussen skal bemandes med to medarbejdere; det kan være sygeplejersker og andet sundheds-
fagligt personale (bioanalytiker, fysioterapeut, diætist, fodterapeut), som er oplært i diabetes, 
sundhedspædagogik, komplikationsscreening, retinafoto og blodprøvetagning.  
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Målgrupperne for diabetesbussen vil være patienter med langt til kvalificeret diabetesbehand-
ling og sårbare patienter med diabetes, der kan mødes tæt på eget hjem, på bosteder eller in-
stitutioner. 
 
Bussen er indrettet med relevant udstyr til ovenstående funktioner. I bussen installeres kamera 
til retinafoto og OCT-målinger, fodbehandlingsstol og skabe med tilhørende udstyr, blodprøve-
tagningsstol, køleskab til prøveopbevaring, samtalebord, internet og pc-adgang til elektroniske 
patientjournaler og FMK, telefoner samt videoudstyr med mulighed for ad hoc-konsultationer 
med speciallæge. 
 
Bussen drives som et udviklingsprojekt fra diabetesklinikken på Nykøbing F. Sygehus, og bus-
sens personale ansættes her med reference til SDCC. Patienter til bussen rekrutteres og visite-
res dels blandt patientkategorier, som i dag afsluttes for manglende fremmøde i diabetesam-
bulatoriet, dels gennem samarbejde med kommunerne, almen praksis, distriktspsykiatrien 
m.fl. Forsøget sigter således ikke imod at tilvejebringe et decentralt tilbud til samtlige patien-
ter. 

 Støtteperson til sårbare patienter med diabetes  
Nogle sårbare patienter med diabetes kan have brug for en aktiv, opsøgende indsats for at 
komme til behandling. For at sikre en øget fastholdelse i behandlingsforløb skal SDCS afprøve 
om et tilbud om støttefunktion til særligt sårbare patienter kan sikre lige vilkår i sundhed (ved at 
flere sårbare diabetespatienter kommer i gang med og fortsætter i behandlingsforløb). Der af-
prøves interventioner helt ude hos den enkelte borger, i venteværelset på diabetesambulatoriet 
og i relation til patienter, som udebliver fra ambulante aftaler. 
 
Der er et behov for at støtte eller hjælpe den sårbare patient med diabetes i forhold til: 
1) At forberede sig til mødet med diabetesbehandleren – blandt andet udarbejdelse af pro-

blemlister. 
2) At møde op til den planlagte behandling eller aftale. 
3) At få den nødvendige hjælp i forbindelse med det fysiske ophold i diabetesambulatoriet, fx 

mellem de forskellige undersøgelser i sammedags-screeningen eller mellem to aftaler med 
behandlere på samme dag. 

4) At følge ekstra op – telefonisk eller fysisk – på udeblivelser fra aftalte besøg i diabetesam-
bulatoriet med henblik på at identificere årsager og muligheder for støtte til en ny aftale. 

 
Støttepersonen får således en afgørende opgave som koordinator mellem patienten, eventu-
elle pårørende og andre kontaktpersoner. Støttefunktionen skal tænkes sammen og koordine-
res med andre støttende tiltag, som fx sygehuset eller kommunen har igangsat for den sårbare 
patient, så det bedste forløb opnås for patienten. 
 
Initiativet forankres og konceptet udvikles i diabetesklinikken på Nykøbing F. Sygehus.  
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 Tværfagligt-/sektorielt team for sårbare voksne 
Funktionen består af tværfaglige og tværsektorielle behandlerteam, som varetager behandling 
og forløbskoordinering for udvalgte sårbare grupper. Målsætningen er at skabe et fælles over-
blik, så tiltag bliver prioriteret og koordineret med patienten i centrum.  
 
Teamet etableres i et samarbejde mellem SDCS, kommuner og almen praksis og kan sammen-
sættes fleksibelt. Afhængig af de konkrete behov kan funktionen bemandes af fx læger, sygeple-
jersker, socialrådgiver og lægesekretærer (som forløbskoordinatorer). Der er allerede gode erfa-
ringer med denne tilgang fra både Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital og 
fra udlandet.  
 
Patienter med samme sygdomskompleks har ikke nødvendigvis behov for samme tilbud. Patien-
tens samlede sygdomsbillede, sociale problemstillinger og præferencer afgør, hvilke tilbud den 
enkelte borger skal modtage. Teamet sørger sammen med patienten for kortlægning af den 
samlede livssituation, udarbejder en koordineret og prioriteret handleplan og tilknytter en tov-
holder for den enkelte. Tovholderen skal sikre sammenhæng i komplekse behandlingsforløb. Der 
skal være mulighed for drop-in, gruppeforløb, telefonkonsultationer, case-manager/patientan-
svarlig læge etc.  
 
Der skal udvikles relevante kommunikationsredskaber, som er målrettet grupper med forskellige 
sprog og kulturer, til at understøtte arbejdet med de sårbare grupper. I den forbindelse vil der 
være behov for kompetenceudvikling af behandlere med henblik på at skabe forståelse for mål-
gruppens komplekse problematikker, der også omfatter sociale forhold. SDCS vil bygge videre 
på redskaber, der tidligere er anvendt med succes i relation til tværfaglige teams.20 

 Tværfagligt/-sektorielt team for sårbare børn  
SDCS skal etablere et særligt tværfagligt og tværsektorielt team i forhold til sårbare børn og 
unge med diabetes eller i risiko for at udvikle type 2-diabetes. Teamet kan bestå af eller inddrage 
fx socialforvaltning, sundhedspleje, diætist, praktiserende læge og børneafdelinger.  
 
En socialrådgiver kan hjælpe den enkelte patient og fremme teamets kontakt til kommunerne.  
Muligheden for at tilknytte en psykolog skal afdækkes. Psykologen vil specielt skulle støtte op 
om de sårbare familier, herunder støtte dem i at tackle den kroniske sygdom i særligt svære pe-
rioder. Dette tiltag udvikles og evalueres i samarbejde med den nye vidensenhed for diabetes 
og psykiatri. 
 
I arbejdet omkring barnet er det hele familien, der skal i fokus. En familieorienteret tilgang tager 
højde for den multifaktorielle problemstilling som overvægt/udvikling af type 2-diabetes er. Ud-
gående familiebesøg og inddragelse af familie og relevant netværk skal ses som en vigtig og cen-
tral del af diabetesbehandlingen. Desuden kan en proaktiv, opsøgende indsats også tænkes ind i 
forhold til at forebygge prædiabetes hos børn i høj risiko.  

                                                                        
20 Region Sjælland: Den Koordinerende Indsatsplan – for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug. 
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 Forbedret patientkommunikation  
Et sammenhængende tværsektorielt it-system (med differentierede adgange) vil skabe fælles 
overblik og gøre det lettere at koordinere fælles indsatser. Desuden vil det lette en opsøgende 
tilgang til patienterne og muliggøre en struktureret tilgang til kvalitetsudvikling. Sundhedsplat-
formen rummer disse muligheder og giver gennem Min Sundhedsplatform adgang for patien-
ten. SDCS vil arbejde for en smidig og brugervenlig adgang for alle relevante aktører. 
 
I tilfælde af sprogvanskeligheder er der flere mulige initiativer, der kan hjælpe med til at skabe 
bedre møder mellem etniske minoriteter og sundhedsprofessionelle. For denne patientgruppe er 
det essentielt, at patientkommunikationen fungerer optimalt, herunder at sundhedspersonalet 
har den nødvendige forståelse af kulturforskelle, samt at der er adgang til kvalificeret tolkebi-
stand og skriftlig information på forskellige sprog.  
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5 Samarbejde med psykiatrien  
I dette kapitel beskrives ambition, målsætninger og hovedindsatser i den styrkede behandling og 
forebyggelse af diabetes blandt personer med psykisk sygdom i Region Sjælland, som igangsæt-
tes af Steno Diabetes Center Sjælland. 
 
Personer med psykisk sygdom lever 10-15 år kortere end resten af befolkningen. Dette skyldes 
blandt andet komorbiditet i form af fx misbrug, overvægt eller somatisk sygdom, herunder dia-
betes. Personer med psykisk sygdom og samtidig diabetes har desuden ofte meget få ressourcer 
– både hvad angår økonomi, uddannelse og netværk.  
 
Mange af disse patienter oplever problemer i koordineringen mellem somatik og psykiatri og 
mellem sektorer. Det skyldes blandt andet, at der er mange parter involveret i den enkelte pati-
ents kontakter med de regionale og kommunale tilbud.21 Konsekvensen af den manglende koor-
dinering er, at personer med samtidig diabetes og psykisk sygdom ofte ikke får optimal eller til-
strækkelig behandling. Personer med psykisk sygdom kan samtidig have svært ved at passe ind i 
eksisterende forløb, da de ofte ikke kan overskue behandling af flere sygdomme samtidigt og 
derfor ikke er mødestabile.  

 Eksempler på målgrupper for indsatsen 

Psykiatriske patienter med samtidig diabetes eller i høj risiko for at udvikle diabetes 
En intern opgørelse primo 2018 har identificeret 964 patienter med en psykiatrisk behandlings-
kontakt til Psykiatrien i Region Sjælland, som samtidig har en diabetesdiagnose. 
 
Hertil kommer gruppen af personer med psykisk sygdom, som har en diabetes, der endnu ikke er 
diagnosticeret, samt en endnu større gruppe med prædiabetes. Disse to grupper forventes at 
være af betydelig størrelse, da mange psykiatriske patienter er betydeligt overvægtige –delvist 
på grund af deres medicinering for psykisk sygdom – og derfor i høj risiko for at udvikle diabetes.  
 
Samlet vurderes mere end 2.000 borgere i Region Sjælland at være målgruppe for en særlig ind-
sats på grund af samspillet mellem psykisk sygdom og (præ)diabetes.  
 
 
Patienter med diabetes, som udvikler psykisk sygdom  
Det er velkendt, at patienter med kronisk sygdom har en øget risiko for at udvikle psykisk syg-
dom, herunder blandt andet angst og depression. Identifikation af samtidig psykisk sygdom 
blandt personer med erkendt diabetes udføres i dag kun sporadisk i forbindelse med besøg i dia-
betesambulatoriet. Omfanget af og mulighederne for at forebygge behandlingskrævende psy-
kisk sygdom er ikke velundersøgt.  
 

                                                                        
21 En psykiatrisk patient med diabetes kan i et forløb have behov for kontakt til blandt andre psykiatrisk sengeafdeling og ambulatorium, 
distriktspsykiatri, socialpsykiatri, almen praksis og misbrugscentre, diabetesambulatorium, medicinsk sengeafdeling, kommunale social-
centre og beskæftigelsesforvaltninger samt botilbud.  
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Børn og unge med psykisk komorbiditet 
Det er ekstra vanskeligt at behandle et ungt menneske med både psykisk sygdom og diabetes, 
blandt andet fordi det kan være svært at afgøre, om det er de psykiske problemer, der skal lø-
ses først for at få en velreguleret diabetes, eller det er omvendt. 
 
Det store fokus på sund kost i løbet af en opvækst med diabetes kan medføre spiseforstyrrelser 
i ungdommen. Derfor er unge med diabetes, der udvikler spiseforstyrrelser, et område, der 
kræver større bevågenhed.  
 
En patientgruppe med behov for opmærksomhed er gruppen af unge med type 1-diabetes og 
psykisk sygdom fx personligheds- eller udviklingsforstyrrelser (ADHD/autisme spektrum/lav IQ), 
som ofte hverken er kendt af kommunen eller børne- og ungdomspsykiatrien. Disse patienter 
risikerer at udvikle sig i en meget dysfunktionel retning med hensyn til såvel deres psykiske syg-
dom som egenomsorgen i forhold til deres diabetes. Transitionen fra børneafdeling til voksen-
ambulatorium fungerer erfaringsmæssigt særligt dårligt for personer med psykisk sårbarhed 
og/eller misbrug. 

 Ambition og målsætninger 

Ambitionen for SDCS er, at der skal tilbydes en optimal og patientcentreret indsats over for alle 
personer i regionen med diabetes, herunder også personer med samtidig psykisk sygdom og dia-
betes eller høj risiko for at udvikle sygdommen. De særlige indsatser over for disse er samtidig en 
del af SDCS’ særlige fokus på at minimere ulighed i sundhed. 
 
Målsætningerne i kapitel 2 (om bedre behandling og forebyggelse af komplikationer) gælder 
også for patienter med en samtidig psykiatrisk sygdom. For denne patientgruppe er særlig tre 
målsætninger retningsgivende for de aktiviteter, som skal udvikles og udbredes for at sikre en 
styrket diabetesindsats for personer med psykiatrisk sygdom: 
 
• Med borgerens behov i centrum: Målgruppen involveres på alle niveauer. Eksempelvis fast-

lægges individuelle mål og indhold i patientforløb i samarbejde med den enkelte patient og 
tilpasses den enkelte patients behov, ressourcer, netværk og livssituation.  
 

• Tværgående indsatser: På tværs af somatik og psykiatri samt sektorovergange skal der sikres 
den bedste helhedsorienterede og teambaserede indsats over for såvel adfærds-, livsstils- 
og complianceproblemer. Dette omfatter blandt andet organisatoriske tiltag, patientuddan-
nelse rettet mod personer med psykiatrisk sygdom og deres familier samt kompetenceløft 
til relevant personale, fx i socialforvaltningen og på bosteder. 
 

• Forebyggelse, opsporing og behandling af senkomplikationer: Tidligere og forbedret forebyg-
gelse og opsporing af senkomplikationer udvikles og tilpasses denne særlige patientgruppe, 
så tilbuddet sikrer størst mulig nærhed og minimerer ulighed i sundhed. 
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 SDCS’ rolle og opgaver 

Behandlingen af personer med psykisk sygdom er i Region Sjælland organiseret i tre voksenpsy-
kiatriske afdelinger (Syd, Øst og Vest) med tilhørende distriktspsykiatrier, psykiatriske klinikker 
samt sengeafsnit. Hertil kommer andre afdelinger med fokus på blandt andet børne- og ung-
domspsykiatri, retspsykiatri og ældrepsykiatri.  
 
Socialpsykiatrien er organiseret i kommunerne og indeholder dels ambulante tilbud dels boste-
der for personer med psykisk sygdom. 
 
For at styrke samarbejdet med psykiatrien for personer med diabetes etablerer SDCS en kvali-
tets-, udviklings- og forskningsenhed samt en fysisk behandlingsenhed.  
 
Ledelsen af et styrket samarbejde med psykiatrien forankres i den regionale del af SDCS, mens 
diabetesklinikken på Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Psykiatrien har hovedansvaret 
for selve udviklingen og projekternes gennemførelse. De enkelte initiativer drives via tætte sam-
arbejder mellem projektlederne i SDCS og relevante aktører fra alle sektorer. 

 Etablering af kvalitets-, udviklings- og forskningsenhed 
Til at sikre den bedste varetagelse af de nævnte opgaver i SDCS-regi etableres en fælles videns-
enhed på tværs af psykiatri, somatik, faggrupper og sektorer. Enheden skal løbende sikre, at den 
rette viden og faglighed er til stede, så hver enkelt patient kan få den bedst mulige behandling. 
Formålet er at sikre den helhedsorienterede tilgang i både somatikken og psykiatrien, som er 
nødvendig ved kompleks komorbiditet. 
 
Enheden vil bestå af nogle få fastansatte medarbejdere, og endvidere tilknyttes sundhedsprofes-
sionelle fra relevante afdelinger, herunder læger, sygeplejersker, fysioterapeuter, diætister, fod-
terapeuter, socialrådgivere og psykologer. Øvrige specialer tilknyttes efter behov, fx gynæko-
logi/obstetrik og bariatri-kirurgisk ekspertise, ligesom der etableres akademiske støttefunktioner 
til videnskondensering og formidling.  
 
Ambitionen er, at vidensenheden skal være en rådgivende funktion for Region Sjælland, kom-
muner, almen praksis og for de andre Steno Diabetes Centre i Danmark.  
 
Enheden skal desuden have et særligt fokus på at sikre og videreudvikle samarbejdet med kom-
muner og almen praksis.22 Det er ambitionen, at aktiviteterne med primærsektoren startes i 
samarbejde med kommunerne og almen praksis i Psykiatrien Vests område. Senere udbredes 
aktiviteterne til andre dele af psykiatrien i Region Sjælland. 
 
Enheden skal endvidere drive uddannelse og undervisning, der omfatter aktiviteter som:  
• Gensidigt kompetenceløft, dvs. blandt psykiatrisk personale om diabetes og blandt endokri-

nologisk personale om psykiatri. 

                                                                        
22 Her kan hentes inspiration fra ”Sikker Psykiatri” om sikker overlevering fra senge til ambulatorier og fra regionspsykiatri til opfølgning i 
primær sektor.  
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• Patienter deler viden med sundhedspersonale om, hvordan det er at leve med diabetes og 
psykiatrisk sygdom. 

• Patienter underviser patienter.  
• Sundhedspersonale uddanner patienter om sygdom og sundhedsvæsnet.  
• Sundhedspersonale uddanner sundheds- og socialpersonale, fx hjemmesygeplejersker, 

sundhedsplejersker, almen praksis, pædagoger samt støtte- og kontaktpersoner. 

 Supplerende aktiviteter i SDCS 

SDCS vil bidrage til at styrke samarbejdet mellem endokrinologi og psykiatri ved at igangsætte 
følgende udviklingstiltag:  
 

 
 
Disse beskrives samlet i det efterfølgende.  

 Etablering af fysisk behandlingsenhed 
SDCS vil etablere en fysisk patientcentreret behandlingsenhed i et tæt samarbejde mellem psy-
kiatrien og somatikken. 
 
Ambitionen er, at behandlingsenheden skal være drivende inden for behandling af patientgrup-
pen og kunne tilbyde ensartet høj kvalitet i patientbehandling, forebyggelse, opsporing og be-
handling af senkomplikationer. 
 
Enheden skal blandt andet tilbyde adgang til fælleskonsultationer mellem personale fra endokri-
nologien og psykiatrien – både på læge- og sygeplejerskeniveau – samt ad hoc-mulighed for fæl-
les stuegange hos indlagte psykiatriske patienter.  
 
Samtidig skal der være tilbud om sammedagsscreening for komplikationer i umiddelbar til-
knytning til patienterne, fx ved brug af udgående funktion. 
 
Der skal desuden være uddannelses- og sociale tilbud til målgruppen, der etableres som led i et 
tværsektorielt samarbejde mellem center og kommune, fx initiativer med særlig fokus på sund 
kost og motion. 
 
Behandlingsenheden vil afprøve forskellige tilbud med det sigte at imødekomme netop denne 
patientgruppes særlige behov: 
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• Fleksible konsultationer 
o Akuttider og fleksibel tidsbestilling til konsultationer til særligt udsatte psykiatriske pati-

enter. 
o Længere konsultationstid for psykiatriske patienter i somatisk regi fx én time til op-

startskonsultation til afdækning af person, ressourcer, problemstillinger mv.  
o Afprøvning af nye teknologiske muligheder i konsultationer fx video-/telefonkonsulta-

tion målrettet psykisk syge. 
• Mulighed for, at patienten kan få tildelt en støtteperson/forløbskoordinator for at sikre 

tryghed, optimal behandling og undgå udeblivelser og frafald.  
• Hjemmebesøg af fælles somatisk og psykiatrisk udgående team i samarbejde med den 

kommunale indsats. 
 
SDCS skal derudover skabe fokus på:  
• En særlig indsats målrettet børn og unge med diabetes og samtidig psykiatrisk sygdom. Her 

rettes et særligt fokus på transitionen til voksenlivet for patienter med samtidig diabetes og 
fx spiseforstyrrelser, angst- og depressionslidelser eller udviklings- og personlighedsforstyr-
relser.  

• En særlig indsats over for patienter med polyfarmaci, som udvikles tværfagligt i samarbejde 
med farmaceuter for at rydde op i og optimere den medicinske intervention og compliance.  

• En særlig indsats over for demente patienter med diabetes i samarbejde med de regionale 
demenscentre. 

• For gruppen af personer med alvorlig psykisk sygdom og sundhedstruende overvægt er der 
brug for en integreret specialindsats, hvor psykiater og endokrinolog sammen med patien-
ten afvejer fordele og ulemper ved den medicinske behandling i forhold til patientens sam-
lede sundhedstilstand. Tilsvarende er der brug for at optimere såvel somatisk som psykia-
trisk behandling og forebyggende indsatser for patienter med psykisk sygdom og henholds-
vis diabetes og prædiabetes/overvægt.  

• SDCS vil afprøve effekten af systematisk screening af psykiatriske patienter (indlagte og am-
bulante) for diabetes med henblik på tidlig opsporing. Det skal afdække sundhedsmæssige 
og samfundsmæssige konsekvenser ved tidlig opsporing.  

 
Alle de ovenstående indsatser baseres på en helhedsorienteret og tværfaglig tilgang, der er for-
ankret i specialiserede team og indeholder følgende elementer: opsporing af højrisikopatienter, 
medicingennemgang og reduktion af anvendelsen af psykofarmaka, der kan give udtalt vægtøg-
ning, adfærds- og livsstilsændringer (herunder kost, motion, misbrug og søvn), sociale indsatser i 
samarbejde med kommunerne samt særlige indsatser for personer med psykiatrisk sygdom på 
bosteder.  
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6 Forskning  
I dette kapitel bliver ambitionerne og de strategiske hovedområder for forskningen ved Steno 
Diabetes Center Sjælland beskrevet. Disse skal konkretiseres i en egentlig og mere detaljeret 
forskningsstrategi, der vil have fokus på at konsolidere og udvikle diabetesforskningen i Region 
Sjælland samt på at udvikle sundhedstjenesteforskningen i regionen. Endvidere beskrives sam-
arbejdet om diabetesforskningen og principperne for forskningens infrastruktur.  

 Udvikling og konsolidering af diabetesforskningen 

Forskningstraditionen inden for diabetes i Region Sjælland er opbygget omkring få og relativt 
isolerede, mindre forskningsmiljøer, der er drevet af forskningsaktive ildsjæle.  
 
Hvis ambitionen på forskningsområdet skal indfris, og de foreslåede initiativer virkeliggøres, skal 
opbygning af levedygtige forskningsmiljøer prioriteres strategisk. At videreudvikle, konsolidere 
og styrke diabetesforskningen i SDCS op til internationalt niveau kræver strategisk forskningsle-
delse, som kan samle miljøerne og bidrage til at skabe synergi og vækst.  
 
SDCS skal satse på at udvikle, tiltrække og fastholde forskningstalenter. Forskningsstrategien 
for SDCS skal derfor omfatte en systematisk og gennemtænkt strategi for rekruttering og kom-
petenceudvikling. Her skal det beskrives, hvordan kompetencerne og personalegrundlaget for 
diabetesforskning skal fremtidssikres, videreudvikles og styrkes.  
 
For at sikre dette vil SDCS arbejde efter følgende principper for udbygning, konsolidering og ek-
spansion af forskningsmiljøet:  
• Bedrive strategisk forskningsledelse gennem nedsættelse af forskningsråd, udarbejdelse af 

forskningsstrategi, prioritering af forskningsporteføljen og etablering af nødvendige forsker-
støttefunktioner. 

• Skabe klare karriereveje for kliniske forskere – både yngre forskere og seniorforskere – med 
forskellig professionsmæssig baggrund. 

• Sætte fokus på forskeruddannelse via basale forskerkurser, ph.d.-studier og postdoc-forløb. 
• Involvere prægraduat-studerende i forskningen for derved at skabe interesse for forskning. 
• Gennemføre forskningsophold for yngre danske og udenlandske forskere. 
• Etablere forskningsmiljø i samarbejde med almen praksis. 
• Skabe forskningsbaserede samarbejder med andre nationale og internationale forsknings-

miljøer – herunder i særdeleshed de andre Steno Diabetes Centre. 
 
Forskning ved SDCS vil være karakteriseret ved en høj grad af tværfaglighed og omfatte både 
klinisk forskning, anvendt forskning, strukturerede udviklingsprojekter og evalueringsprojekter. 
Forskningen vil bero på en bred vifte af kompetencer og forskningsmetoder fra klassiske kliniske 
studier og kvalitative studier over aktionsforskning, sundhedstjenesteforskning, sundhedsfrem-
meforskning og forløbsforskning til sundhedsøkonomi. Mange forskellige forskningsdiscipliner 
og -miljøer skal sættes i spil, understøttes og dermed vokse ud af initiativet – på tværs af fag-
grupper og sektorer.  
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Den decentrale struktur i SDCS giver desuden nogle unikke muligheder for at placere forsknin-
gen tæt på behandlingen i klinikken, patienterne og deres pårørende. Den decentrale struktur 
gør det dog også nødvendigt at sikre opbygningen af den nødvendige forskningsinfrastruktur i 
SDCS, så de fysiske og praktiske stimulerer til mere og bedre forskning. Et vigtigt krav til SDCS 
bliver derfor, at der etableres forskningsstøtte og fysiske faciliteter, som kan rumme de plan-
lagte forskningsaktiviteter, den fremadrettede udvikling og patientinddragelsen. Hertil kommer, 
at planer for effektiv translation og hurtig implementering samt løbende formidling skal bidrage 
til at øge opmærksomheden om SDCS’ forskning.  

 Ambition og målsætninger  

Ambitionen er, at forskningen i SDCS skal være patientcentreret og kliniknær for således at bi-
drage til den løbende udvikling af fagligheden, den kliniske kvalitet og den organisatoriske effek-
tivitet i alle sektorer. Det betyder, at alle forskningsspørgsmål skal udspringe af kliniske eller or-
ganisatoriske problemstillinger fra hverdagen, og der skal arbejdes for at opbygge en organisa-
tion, der sikrer hurtig implementering af forskningsresultater i klinikkerne.  

Det skal tilstræbes, at patienter og pårørende bliver inddraget som partnere i alle faser af forsk-
ningsaktiviteten i SDCS, samt at metoder til den involvering udvikles, evalueres og publiceres. 

SDCS har følgende målsætninger på forskningsområdet: 
• SDCS skal bidrage til at opbygge nye forskningsmiljøer inden for temaet ”ulighed i sundhed” 

ved at tiltrække forskere med baggrund i andre videnskaber, fx folkesundhed, antropologi, 
epidemiologi mv. Forskningen på dette felt skal understøtte Region Sjællands ambition om, 
at SDCS skal være et nationalt videnscenter på dette område. 

• Forskningen i SDCS skal bidrage til bedre livskvalitet for personer med diabetes og deres på-
rørende. Det er derfor centralt for al forskning i centret at omsætte gode forskningsresulta-
ter til det daglige arbejde i diabetesindsatsen, og implementering skal tænkes ind i alle 
forskningsprotokoller fra starten.  

• I udarbejdelse af en samlet forskningsstrategi skal der tages afsæt i sygehusenes individuelle 
udviklings- og forskningsprofiler. Der skal gennemføres et forskningsprogram, der rummer 
alle relevante tilgange og forskningsmetodikker.  

• SDCS skal levere forskning på internationalt niveau med samfundsmæssig værdi. Centret skal 
initiere og drive udvikling og forskning på diabetesområdet i hele regionen, i alle sektorer og 
på tværs af faglige baggrunde. 

• SDCS skal have et åbent, gennemsigtigt og tværfagligt forskningsmiljø. Det gælder både regi-
onalt (i forhold til forskningssamarbejder på tværs af afdelinger, sygehuse og sektorer), nati-
onalt (i forhold til samarbejde med de øvrige Steno Diabetes Centre og andre forskningsin-
stitutioner) og internationalt (i forhold til kompetenceudvikling og udveksling med uden-
landske universiteter og hospitaler).  
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 Strategiske forskningsområder  

I dette afsnit beskrives SDCS’ strategiske forskningsområder i kort form med eksempler på cen-
trale forskningsspørgsmål.  
 
Forskningsområderne griber i en vis udstrækning ind i hinanden og åbner dermed god mulighed 
for indbyrdes synergi. De udvalgte områder afspejler målsætningen om, at regionens nuvæ-
rende diabetesforskning bliver videreudviklet og styrket, samtidig med at nye forskningsområ-
der kommer til. 
  
Forskningsområderne vil blive yderligere konkretiseret i forskningsstrategien for SDCS, som bli-
ver udarbejdet, når SDCS er etableret. Antallet af strategiske forskningsområder er dynamisk 
over tid og vil kunne udvides eller indskrænkes af SDCS’ centerledelse/forskningsråd i dialog med 
SDCS’ bestyrelse.  

 Ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet 
At minimere ulighed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet er SDCS’ særlige fo-
kus og vil derfor også være retningsgivende for forskningsaktiviteten ved centret. Samtidig vil 
det udgøre et strategisk fokus på de øvrige forskningsområder. 
 
Ulighed i sundhed 
Forskningen vil fokusere på sårbare diabetespatienter, herunder eksempelvis diabetespatienter 
med komorbiditet, psykisk syge, etniske minoriteter, børn og unge med diabetes samt personer 
med diabetes, som af forskellige årsager i perioder af deres liv er sårbare i forhold til at udvise 
egenomsorg og følge behandling (compliance). Forskningen vil også omfatte socialt udsatte 
samt strukturelle forhold, der har betydning for ulighed i sundhed, fx tilgængelighed, behand-
lingsmodeller, kommunikation, organisering, incitamenter mv.  
 
Centrale forskningsspørgsmål her vil blandt andet være, hvem de sårbare patienter er, og hvilke 
faktorer der bidrager til at skabe ulighed i sundhed. På den måde kan der identificeres og arbej-
des videre med faktorer – både strukturelle og behandlingsrelaterede – der kan skabe øget livs-
kvalitet og bedre sundhed for alle diabetespatienter. 
 
Komorbiditet  
Forskningsområdet omkring komorbiditet er komplekst; det omfatter både somatisk og psykia-
trisk komorbiditet samt misbrugsproblematikker.  
 
SDCS vil fokusere på og prioritere de forskningsområder, hvor komorbiditet og diagnosekombi-
nationer er forbundet med social ulighed, væsentlige mortalitets- og morbiditetsforringelser 
og/eller organisatoriske udfordringer. Dette gælder diabetes og hyppige sameksisterende syg-
domme som hjerte-kar-sygdom, apopleksi, KOL, cancer, obstruktiv søvnapnø og psykisk syg-
dom. 
 
I forhold til komorbiditet er det eksempelvis centralt at dokumentere effekterne af nye tværfag-
lige og tværsektorielle organiseringer af behandlingen, herunder fx struktureret afprøvning af 
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fælleskonsultationer og fællesambulatorietider. Dette gælder både i forhold til de kliniske effek-
ter og livslængde og i forhold til patientoplevelsen og patienternes evne til, vilje til og muligheder 
for at håndtere deres diabetessygdom.  
 
En kendt barriere for effektiv behandling af patienter med multisygdom er medicinering (poly-
farmaci) og de uhensigtsmæssigheder, der opstår under kombination af forskellige præparater; 
det er et område, som er sparsomt undersøgt hos personer med diabetes.  

 Forskning i samtidig psykiatrisk sygdom og diabetes 
Udover forskning i komorbiditet vil der i SDCS blive etableret et forskningsmiljø, som specifikt 
undersøger personer med samtidig psykiatrisk sygdom og diabetes.  
 
Der vil her blive fokuseret på primær forebyggelse gennem opbygning af en kohorte af unge 
med nydiagnosticeret psykose, der tilbydes en særlig forebyggende indsats i forhold til deres fy-
siske sundhed. 
 
Inden for sekundær og tertiær forebyggelse vil der blive arbejdet med både voksne og unge psy-
kiatriske patienter og afprøvet forskellige multifaktorielle interventioner, blandt andre: intensiv 
medicinsk risikofaktorbehandling, omlægning af psykofarmakologisk behandling, psykoterapi, 
pædagogiske interventioner samt specialiseret teambaseret adfærds- og livstilsmodifikation.  
Desuden vil metoder til bedre patientinvolvering, ungefokus, pårørende- og netværksarbejde 
samt inddragelse af kommunen blive testet. 

 Senkomplikationer 
Der er behov for at styrke forskningen i senkomplikationer, herunder opsporing, forebyggelse og 
behandling af senkomplikationer. Der vil være fokus på samspillet mellem senkomplikationer og 
ulighed i sundhed. 
 
Forskningen skal blandt andet bidrage til at besvare centrale spørgsmål om patientcentreret be-
handling, og hvorvidt den fører til bedre compliance. Hertil hører afdækning af grunde til, at pati-
enter ikke møder op efter henvisning til behandling for senkomplikationer eller falder ud af be-
handlingen.  
 
Forskningen skal afdække, hvilke behandlingsresultater, der betyder mest for patienterne. Det 
kan blandt ske ved at udvikle og validere redskaber til PROM (patient reported outcome measu-
res) for fx diabetisk øjensygdom. Der vil også være fokus på betydningen af sundhedskompeten-
cer hos den enkelte patient.  
 
Konsekvensen af implementering af nye behandlings- og screeningsinitiativer vil blive forsk-
ningsmæssigt evalueret, herunder hvad de betyder for henholdsvis sygelighed og behandling og 
den patient- og behandleroplevede kvalitet. 
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Region Sjælland er i dag den region, der relativt set har flest amputationer.23 Patienten med tru-
ende eller allerede foretaget amputation har en særlig dårlig prognose og livskvalitet og er derfor 
særligt sårbar. Derfor vil forskning inden for forebyggelse og behandling af fodkomplikationer 
være et centralt forskningsområde for SDCS. Centrale forskningsspørgsmål om fodkomplikatio-
ner vil være koblet op på de supplerende behandlingstilbud, som bliver udviklet i regi af SDCS, 
samt den forskningsekspertise, der allerede er til stede i regionen. 

 Organisering af behandling – sundhedstjenesteforskning 
Et centralt forskningsområde for SDCS bliver forskning i udvikling, implementering og validering 
af nye organisationsformer. Forskningen vil være tæt koblet til de nye supplerende behandlings-
aktiviteter, samarbejdsmodeller og organisationsformer, som vil blive udviklet og afprøvet i regi 
af centret; det gælder blandt andet i relation til centrets særlige fokus på sårbare patientgrupper. 
 
Der vil også være et særligt fokus på forskning i, hvordan nye behandlings- og samarbejdsmodel-
ler fungerer i den decentrale struktur, som karakteriserer SDCS. Forskningen skal således både 
sikre et evidensbaseret grundlag for udviklingen af de nye initiativer og modeller og bidrage til at 
dokumentere deres effekt. Forskningen vil både skulle omfatte kvalitet af behandlingen, den pa-
tientoplevede kvalitet samt økonomisk og organisatorisk bæredygtighed.  
 
Der skal også forskes i borgernær diagnostik og behandling, herunder telemedicinske konsultati-
oner, digital kommunikation og nye diagnostiske teknologier – med fokus på såvel kvalitet set 
fra patientens perspektiv som på de sundhedsøkonomiske effekter. I forlængelse af dette vil der 
være fokus på forskning i udvikling og validering af måleredskaber for den patientoplevede kvali-
tet (fx PROM) blandt særligt sårbare patientgrupper. 
 
Forskningen vil også omfatte forskning i tværsektorielle løsninger, som inkluderer hospital, kom-
mune, almen praksis samt patienter og pårørende, herunder eksempelvis effekten af udgående 
funktioner og kompetenceudvikling af personale i almen praksis og den øvrige praksissektor. 
Dette forskningsfelt skal udvikles i samarbejde med Afdeling for Almen Medicin på Københavns 
Universitet. 

 Nye behandlingsformer  
For at sikre den løbende faglige udvikling af diabetesklinikken for både børn og voksne på tværs 
af sektorer vil SDCS deltage i forskning i nye behandlingsformer. Dette vil omfatte en bred vifte 
af centrale problemstillinger, fx afprøvning af nye behandlinger og ny teknologi, nye strukturer i 
mødet med patienten, udvikling og evaluering af undervisningsprogrammer i kommunen og be-
handling af diabetes på andre afdelinger på hospitalet.  
 
Forskningen vil være tæt koblet til de supplerende initiativer, som sættes i gang inden for be-
handling, samt til indsatsen for at minimere ulighed i sundhed på diabetesområdet. 
 

                                                                        
23 Ulla Riis Madsen, ph.d.-afhandling 2017 
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Forskningen kan foregå som multicenterstudier, der startes af forskere i SDCS, som kliniske for-
søg, der udgår fra andre Steno Diabetes Centre eller deres partner-hospitaler24, eller som en del 
af klinisk afprøvning af nye behandlingsformer, der initieres af den farmaceutiske og medicotek-
niske industri. 
 
At deltage i denne type forskning vil være et vigtigt bidrag at afdække spørgsmål om implemen-
tering og udbredelse af nye behandlingsformer. Eksempelvis hvordan det sikres, at den nyeste 
viden og den bedste behandling tilgår alle diabetespatienter, herunder diabetespatienter, der 
følger behandling på andre sygehusafdelinger, og patienter, som er socialt udsatte og/eller har 
andre samtidige sygdomme (komorbiditet). 

 Diabetes og svær overvægt hos børn og voksne 
Behandling af svær overvægt henholdsvis type 2-diabetes er vanskelige opgaver med stort be-
handlingsfrafald blandt patienterne og ofte skuffende behandlingsresultater til følge. På den 
baggrund er der et presserende behov for at identificere de mest effektive behandlingsformer.  
SDCS’ forskning i diabetes og svær overvægt skal undersøge effekten af en kompleks interven-
tion i en tværfaglig kontekst, og den skal blandt andet bygge på erfaringer fra eksisterende 
forskningsmiljøer i og udenfor regionen. 
 
Forskningen skal belyse sværhedsgraden af overvægt i relation til type 2-diabetes, komorbiditet 
og medicinforbrug, men også forholde sig til en række psykiske og socioøkonomiske faktorer 
som fx depression, andre psykosociale påvirkninger, sygefravær mv.  
 
Som en del af SDCS’ særlige fokus på ulighed i sundhed skal forskningen desuden fokusere på 
effekten og konsekvenserne af systematiske screeninger for og interventioner mod prædiabetes 
og diabetes for målgrupper som: overvægtige børn og unge, kvinder med gestationel diabetes, 
patienter med svær overvægt og komorbiditet, psykiatriske patienter og socialt udsatte. 

 Forskningens infrastruktur 

Der vil i SDCS foregå forskningsaktiviteter på alle fire sygehusenheder og i psykiatrien. SDCS 
skal understøttes af gode, relevante og tilstrækkelige fysiske og forskningsstøttende faciliteter 
samt relevant apparatur på alle sygehuse. Der skal sikres en tilstrækkelig ensartethed i kompe-
tencer, kapacitet og faciliteter, så SDCS kan indgå i samarbejder om større multicenterstudier, 
der kan give klinisk relevante resultater. Infrastrukturen skal endvidere understøtte en fælles vi-
densdeling og koordinering på forskningsområdet i hele Region Sjælland.  
 
En forudsætning for en forbedret/intensiveret forskningsindsats på diabetesområdet er en mere 
struktureret og kvalificeret brug af eksisterende kliniske data vedrørende diagnoser og behand-
ling. Mulighederne for at optimere udnyttelsen af data fra Sundhedsplatformen og eksterne da-
tabaser skal indgå i en sådan proces.  
 

                                                                        
24 De fire andre regioner har et Steno Diabetes Center, der knytter sig til ét hospital i den givne region. De øvrige hospitaler i regionerne 

fungerer som såkaldte ”Steno partner” hospitaler.  
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Ligeledes skal der udvikles principper og metoder til at implementere og løbende formidle rele-
vante forskningsdata, så der hurtigt skabes reel værdi for diabetespatienten i klinikkerne og op-
mærksomhed omkring forskningen i SDCS. 
 
Forskningen i SDCS vil blive koordineret og ledet af forskningschefen, der sammen med center-
ledelsen og bestyrelsen prioriterer forskningsmidlerne.  

 Forskningsstøttende faciliteter 
SDCS skal tilbyde faciliteter, som understøtter forskningsaktiviteterne og indfrielsen af målsæt-
ningerne på forskningsområdet. Forskningsstøtten under SDCS fordeler sig i tre hovedgrupper: 
strategisk forskningsledelse, fysiske rammer og kompetencer samt administration.  
 
SDCS skal i samarbejde med de eksisterende forskningsmiljøer og diabetesklinikkerne etablere 
et tværfagligt, tværsektorielt forskningsråd på tværs af matrikler. Sammen med forskningsrådet 
skal SDCS udarbejde en forskningsstrategi, der skal tegne diabetesforskningen i Region Sjælland 
fra 2019. SDCS skal understøtte fokuserede og koordinerede forskningsinitiativer i henhold til 
forskningsstrategien samt muligheden for at danne alternative projektgrupper og arbejdsgange, 
hvor dette forventes at kunne bidrage til ny viden; det kan blandt andet være gennem etablering 
af forskernetværk på tværs af matrikler, afdelinger og uddannelsesbaggrund.  
 
Derudover skal SDCS understøtte forskningen med relevante kompetencer inden for blandt an-
det protokolskrivning, anmeldelser, praktiske værktøjer, vejledning, fundraising, opstart af nye 
projekter, datamanagement, statistik, formidling, forskningsuddannelse mv. Der er behov for 
administrativ støtte til fondsansøgninger, forvaltning af tildelte midler samt øvrige administra-
tive forhold.  
 
SDCS skal etablere de forskningsstøttende faciliteter under hensyn til den eksisterende forsk-
ningsstruktur i Region Sjælland og i samarbejde med relevante regionale enheder. SDCS vil have 
en koordinerende funktion, som især skal stimulere til stærkere samarbejde mellem SDCS’ egne 
forskningsmiljøer, samarbejde og koordinere med de øvrige Steno Diabetes Centre og deres 
partner-hospitaler samt etablere kontakter til internationale netværk.  

 Fysiske faciliteter og udstyr 
SDCS skal sikre fysiske rammer, så den kliniske patientnære del af forskningen kan udføres kli-
niknært, og så rammerne understøtter en tæt sammenhæng og translation mellem forskning og 
klinisk praksis. De kliniske undersøgelser kan med fordel udføres i dedikererede kliniske forsk-
ningsenheder i umiddelbar nærhed af de ambulante diabetesklinikker, hvor patienterne i forve-
jen kommer. Disse enheder kan med fordel bestå af to-tre dedikerede undersøgelsesrum, et lille 
laboratorium med centrifuge, køle-fryse-skabe og mulighed for primær blodprøvetagning og -
håndtering, plads til opbevaring samt pendlerpladser til forskningspersonale (både akademisk og 
støttepersonale). 
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Herudover vil beslutninger om apparatur afhænge af en kommende forskningsstrategi og kon-
krete behov hos den enkelte forskergruppe. Det er dog centralt, at der samtidig sikres en til-
strækkelig ensartethed og komplementaritet i fysik og apparatur på tværs af matrikler, så forsk-
ningen frit kan flyttes og beriges af lokale spidskompetencer.  
 
Gode muligheder for vidensdeling og samarbejde mellem forskere og på tværs af forskergrupper 
og forskellige geografier er samtidig helt centralt i forhold til de fysiske rammer i SDCS. De fysi-
ske rammer i SDCS skal især være en katalysator for et mere integreret samarbejde med psyki-
atrien, der er en vigtig aktør i satsningen på forskning inden for ulighed og komorbiditet. 
 
Der skal sikres gode, fleksible kontor- og arbejdspladser til forskere og forskningspersonale, mø-
derum, uformelle samlingspunkter samt konference- og undervisningsrum. Det er et ønske, at 
mødefaciliteterne etableres med en digital infrastruktur til møder, som giver mulighed for dialog 
med både interne (regionale) og eksterne samarbejdspartnere.  
 
Registre, databaser og biobanker  
Adgang til at anvende og bidrage til registre, databaser og biobanker bliver centralt for forsk-
ningsindsatsen i SDCS. I takt med at der etableres Steno Diabetes Centre i alle regioner, skabes 
der mulighed for at styrke samarbejdet herom. Målet skal være at sikre en god og styrket udnyt-
telse af forskningen på tværs af Steno Diabetes Centre samt deres partner-hospitaler og andre 
relevante forskningsmiljøer. SDCS skal primært styrke og kvalificere brugen af eksisterende 
data.  
 
Region Sjælland arbejder i øjeblikket på at etablere en central tværgående datainfrastruktur, 
som skal understøtte samarbejde og forskning og samtidig sikre datasikkerhed og adgangskon-
trol. Infrastrukturen skal rumme databaser for kliniske forskningsprojekter, men også data fra en 
lang række kilder, som er relevante for klinisk forskning. Det gælder fx Sundhedsplatformen, la-
boratoriedata, patientadministrative data, data fra regionale kliniske databaser som DD2, data 
fra Patobank og relevante nationale registre. SDCS vil samarbejde med regionen om adgang til 
disse registre og databaser. 
  
I Region Sjællands Biobank har forskere let adgang til biobank-services både for indlevering og 
opbevaring af biologisk materiale, men også adgang til værdifulde biologiske samlinger fra store 
befolkningsundersøgelser og kliniske forskningsprojekter, herunder befolkningsundersøgelsen i 
Næstved (BEFUS) og Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS). SDCS vil etablere samarbejdsaf-
taler med regionen herom. 

 Translation 
SDCS skal være kendetegnet ved en høj grad af translation, så forskningen har rod i konkrete 
problemstillinger og spørgsmål fra klinikken, og så den viden, der genereres i forskningen, kom-
mer hurtigt tilbage til klinikken og anvendes i praksis til gavn for patienterne. Forskningen skal 
ikke blot være klinisk relevant, men også have en tværfaglig tilgang til at forbedre behandlinger 
og diagnoser og forstå underliggende sygdomsmekanismer. Det skal sikres ved at samarbejder 
på tværs af specialer og traditionelle faggrænser samt ved at kombinere tilgange og paradigmer 
fra sundhedsvidenskab, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Forskningen under de oven-
nævnte temaer kan derfor spænde over alle kliniske forskningsdiscipliner – fra biomedicinsk 
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forskning og den nyeste viden fra omics-området over randomiserede kliniske forsøg til patient-
orienterede tilgange, sundhedstjenesteforskning, samfundsøkonomiske analyser og implemen-
teringsvidenskab.  
 
Forskning er i sin natur risikofyldt og uforudsigelig. En skærpet opmærksomhed på translation i 
forskningen i SDCS kan dog øge muligheden for, at forskningen skaber konkrete effekter og bli-
ver nyttiggjort på flere niveauer, så både de enkelte behandlinger og organiseringen heraf udvik-
les og implementeres på baggrund af forskningsbaseret viden.  

6.4.4. Formidling 
Formidling af den igangværende forskning vil løbende være et fokusområde for SDCS. Det er af-
gørende, at forskningens resultater ikke kun slutpubliceres i internationale akademiske tidsskrif-
ter, men at projekterne også formidles løbende og bredt, fx til regionens borgere og politikere, 
klinikere og behandlere, relevante specialister og samarbejdspartnere i kommuner mv. Gennem 
digitale, skriftlige og mundtlige formidlingsformer vil forskningen blive kommunikeret kontinu-
erligt med henblik på vidensdeling enhederne imellem, dialog og samarbejde udadtil samt for at 
forbedre den brede offentligheds forståelse af de mere komplekse aspekter af SDCS’ forskning. 

 Forskningsmidler 

Finansieringen af diabetesforskning i Region Sjælland kommer i dag fra såvel interne midler (fx 
regionens forskningspuljer) som eksterne midler (fx private og offentlige fonde). Sådan vil det 
også være fremover.  
 
Som en del af den samlede bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Region Sjælland får SDCS en 
grundbevilling til diabetesforskning, der skal udmøntes, så den understøtter centrets forsknings-
strategi.  
 
For at sikre kontinuitet forventes en del af midlerne udmøntet i form af delestillinger på alle ni-
veauer (fra ph.d.-studerende over postdocs til lektorer og professorer). 
 
Grundbevillingen fra Novo Nordisk Fonden prioriteres ud fra følgende overordnede principper:  
• Forskningsinitiativet skal have potentiale til at skabe effekt og værdi for patienterne.  
• Forskningsinitiativet skal være i tråd med visionen for SDCS og ambitionerne for diabetes-

forskning i SDCS.  
• Forskningsinitiativer, der er finansieret af grundbevillingen, skal ligge inden for centrets stra-

tegiske forskningsområder.  

Formålet med disse fordelingsprincipper er at sikre et stabilt fundament for forskningen samt 
sikre, at forskningsmidlerne prioriteres til patientcentrerede kliniknære projekter og projekter 
inden for centrets strategiske forskningsområder. Den konkrete fordeling af midlerne skal god-
kendes af SDCS’ bestyrelse ved den årlige budgetlægning.  
 
Alle forskningsprojekter skal evalueres, og evalueringerne vil være afgørende for den interne for-
deling af midler.  
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For at realisere ambitionen på forskningsområdet forventes SDCS i tæt samarbejde med rele-
vante samarbejdspartnere at tiltrække betydelige eksterne forskningsmidler til diabetesforsk-
ning fra nationale og internationale fonde samt andre eksterne kilder. Det er en målsætning, at 
SDCS vil tiltrække eksterne forskningsmidler på et højere niveau end i dag.25  

 Samarbejde om diabetesforskningen 

SDCS bliver en ny platform for samarbejde om diabetesforskning i Region Sjælland, nationalt og 
internationalt. 
 
Centret skal være åbent over for forskningssamarbejder, hvor centrets patientpopulation, infra-
struktur, ressourcer og kompetencer kan aktiveres og udvikles – både internt blandt SDCS’ syge-
huse og eksternt med andre samarbejdspartnere. I konkrete samarbejdsprojekter vil SDCS på 
udvalgte områder tage lederskabet, på andre områder vil centret indgå i et ligestillet samarbejde 
eller være deltager i forskningsprojekter, som ledes af andre. 
 
SDCS’ nærmeste samarbejdspartnere vil være forskningsmiljøerne på de andre Steno Diabetes 
Centre, forskningsenhederne på sygehusene i regionen, Forskningsenheden for Almen Praksis 
og relevante regionale enheder. Hertil kommer en række andre regionale samarbejdspartnere i 
form af kommuner, almen praksis, professionshøjskoler, universitetet og forskningsinstitutioner, 
herunder professionshøjskolen Absalon og RUC, samt relevante institutioner og universiteter i 
andre regioner, fx København Universitet og Syddansk Universitet. Samarbejdet med andre ak-
tører vil tage udgangspunkt i fælles interesser og konkrete forskningsspørgsmål.  
  

                                                                        
25 Novo Nordisk Fonden har i 2017 etableret Steno Collaborative Grants som årligt uddeler 50 mio. kr. til forskningsprojekter, som foregår 

i samarbejde med Steno Diabetes Centrene. 
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7 Patientuddannelse  
og kompetenceudvikling  

I dette kapitel beskrives, hvordan Steno Diabetes Center Sjælland vil styrke diabetesindsatsen i 
Region Sjælland ved at forbedre patientuddannelse til personer med diabetes og deres pårø-
rende samt styrke kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle på sygehuse, i almen prak-
sis og i kommunerne. Samarbejdet mellem sygehuse, almen praksis og kommuner om patient-
uddannelser vil også blive beskrevet.  
 
Som opfølgning på drejebogen vil SDCS udvikle en mere konkret strategi for både patientud-
dannelse og kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle.  

 Patientuddannelse til personer med diabetes og deres pårørende 

 Ambition og målsætninger 
Patientuddannelse i SDCS skal være med til at understøtte centrets vision om at øge livs-
længde og forbedre livskvalitet for alle personer med diabetes, uanset bopæl og socioøkono-
misk status. Patientuddannelse i SDCS-regi skal være patient- og relationscentreret. Det bety-
der blandt andet, at patienter inddrages i udviklingen af patientuddannelsesforløb, og at pati-
entuddannelsen tager udgangspunkt i patientens behov og ressourcer. Der skal sikres en ensar-
tet høj kvalitet af både indholdet og den enkelte sundhedsprofessionelles pædagogiske tilgang.  
 
Patientuddannelsesforløb i SDCS skal tage udgangspunkt i gældende retningslinjer for diabe-
tespatienter, og målsætningerne er, at de skal være: 
 
• Individuelt tilpasset og består af en kombination af individuelle samtaler, gruppesessioner, e-

læring, netværk mv.  
• Tidssvarende, innovative og fortløbende gennem hele livet.  
• Tilrettelagt og gennemført i nært samarbejde med patientens nære relationer, der skal ses 

som en integreret del af forløbet. 
• Baseret på dialog, tillid og gode relationer mellem personen med diabetes og den sundheds-

professionelle. 
• Fokuseret på ulighed i sundhed og komorbiditet, særligt i forsknings- og udviklingstiltag.  
• Præget af samarbejde på tværs af sygehuse og med kommuner og almen praksis.  

 Indhold i patientuddannelse 
Indhold i patientuddannelse kan bl.a. være: 
• Undervisning i dels sygdomsspecifikke elementer dels almene aspekter af livet med en 

kronisk sygdom – begge dele med udgangspunkt i den enkeltes behov og udfordringer.  
• Undervisning, der sigter mod, at personen håndterer sin sygdom og sit hverdagsliv med 

sygdommen hensigtsmæssigt ud fra individuelt aftalte mål.  
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• Undervisning med fokus på livsstil, der kan forebygge komplikationer, fx via fokus på alko-
hol, rygestop, vægttab, øget motion og ”diabeteskost”.  

I patientuddannelse vil SDCS anvende blandede undervisningsmetoder, herunder traditionel 
undervisning, film om livet med diabetes, virtuelle løsninger, e-learning, apps mv. 

 SDCS’ rolle og opgaver i patientuddannelse 
SDCS’ rolle i forhold til uddannelse af personer med diabetes og deres nære relationer indebæ-
rer blandt andet nedenstående tiltag.  
 
Vidensenhed for Patientuddannelse 
SDCS skal udgøre Region Sjællands vidensenhed for uddannelse af personer med diabetes og 
deres nære relationer. Enheden skal opsamle og dele viden om best practice for patientuddan-
nelse og sundhedspædagogik, herunder gøre undervisningsmaterialer og -metoder tilgænge-
lige. 
 
Udvikling 
SDCS skal føre an i udviklingen af patientuddannelse for personer med diabetes i Region Sjæl-
land. Udviklingen skal ske i samarbejde med patienter og deres pårørende, kommuner, syge-
huse og almen praksis. SDCS skal samarbejde med eksterne parter, der har viden og ekspertise 
om sundhedspædagogik, heriblandt Steno Diabetes Center Copenhagen. 
 
SDCS skal udvikle, udbyde og udbygge relevante og tidssvarende uddannelsesforløb til patien-
ter i hele Region Sjælland og deres pårørende baseret på den nyeste viden om diabetes, komor-
biditet, sundhedspædagogik og læring.  
 
SDCS skal skabe overblik over og udbrede kendskabet til patientuddannelse på tværs af sekto-
rer og herunder sikre koordinering og vidensdeling mellem regional og kommunal patientud-
dannelse.  
 
Kompetenceudvikling i relation til patientuddannelse  
SDCS skal sikre, at de sundhedsprofessionelle har tilstrækkelige kompetencer til at realisere 
ambitionerne for patientuddannelse. Dette skal ske ved at etablere og udbyde fortløbende læ-
ringsforløb for sundhedsprofessionelle og andre personalegrupper, der arbejder og underviser i 
patientuddannelse – ud fra princippet ”teach the teacher”.  
 
Forskning 
Medarbejdere i SDCS og samarbejdspartnere skal deltage i forskningssamarbejde om patient-
uddannelse inden for diabetes med de andre Steno Diabetes Centre, især Steno Diabetes Cen-
ter Copenhagen. Her vil SDCS have et særligt fokus på ulighed i sundhed og komorbiditet i rela-
tion til diabetes. 
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 Organisering af patientuddannelse 
Organiseringen af patientuddannelsen i SDCS-regi skal så vidt muligt indgå i de eksisterende 
strukturer og samarbejdsrelationer. For personer med type 2-diabetes gennemføres patientud-
dannelser som hovedregel i dag i kommunerne, og det ændrer SDCS ikke ved. Kommuner og 
regioner skal sammen sikre en høj kvalitet i patientuddannelserne, og det vil SDCS understøtte. 
SDCS skal dermed have kompetencer inden for patientuddannelse og sundhedspædagogik, og 
Vidensenhed for Patientuddannelse placeres ved den regionale enhed i SDCS, mens udviklin-
gen af patientuddannelsen vil ske i et nært samarbejde med de fire sygehusenheder og psyki-
atrien samt almen praksis og kommuner.  
 
Alle kommuner i Region Sjælland har aktuelt patientuddannelse til personer med type 2-diabe-
tes, men tilbuddene er meget forskellige, og langt fra alle personer med type 2-diabetes delta-
ger i dem.  
 
SDCS skal etablere et samarbejde på tværs af regionens sygehuse samt regionens 17 kommu-
ner og almen praksis om den videre udvikling af patientuddannelse. SDCS vil i den forbindelse 
kunne understøtte udviklingen og vejlede de sundhedsprofessionelle i kommunerne om værk-
tøjer og metoder til patientuddannelse, herunder metoder til differentieret uddannelse til for-
skellige målgrupper med type 2-diabetes, fx sårbare patienter.   
 
SDCS skal sikre et godt samarbejde med relevante aktører inden for patientuddannelse, herun-
der de øvrige Steno Diabetes Centre og i særlig grad Steno Diabetes Center Copenhagen. 
SDCS skal derudover samarbejde med Diabetesforeningen og dens lokalforeninger om tilrette-
læggelsen af patientuddannelsen.  

 Kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle 

Kompetenceudvikling omfatter al den viden og erfaring, sundhedsprofessionelle tilegner sig – 
ikke blot via uddannelse og kurser, men også gennem læring i den daglige kontakt med perso-
ner med diabetes, med kolleger samt via samarbejde og netværk med andre sundhedsprofessi-
onelle. 
 
Kompetenceudviklingen i dag foregår ikke systematisk, og samtidig er der betydelige forskelle i 
organisering og omfang fra sygehus til sygehus og ikke mindst i primærsektoren. Overordnet 
vurderes der at være et betydeligt behov.  

 Ambition og målsætninger 
SDCS’ kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle vil have fokus på både præ- og post-
graduat kompetenceudvikling og vil være målrettet sundhedsprofessionelle, som arbejder med 
personer med diabetes. Endvidere vil der være behov for at målrette dele af kompetenceudvik-
lingen mod de personer med en socialfaglig eller pædagogisk baggrund, der er primære kon-
takt- og plejepersoner for visse sårbare grupper.  
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Figur 7A: Målgrupper for SDCS’ uddannelsesindsats 

 
 
I relation til SDCS’ det særlige fokus på ulighed i sundhed er det vigtigt, at der etableres kompe-
tenceudvikling for fagprofessionelle, hvor der er fokus på mødet og kommunikationen med den 
sårbare patient. Dette gælder personalet i både regionalt, kommunalt og praksisregi – med hen-
blik på at understøtte nærhed i tilbuddet.  
 
Kompetenceudviklingen skal etableres med et tværfagligt fokus, hvor forskellige faggrupper og 
sektorer deltager, så vidensdeling og kendskab på tværs af sektorer understøttes. Grundet Re-
gion Sjællands generelle udfordringer med lægedækning skal kompetenceudviklingen samtidig 
understøtte opgaveglidning imellem faggrupper og eventuelt mellem sektorer, så speciallæ-
gerne inden for området aflastes, hvor det er muligt. Det kan fx udmøntes ved, at sygeplejersker, 
bioanalytikere og fodterapeuter i henholdsvis regionalt og kommunalt regi oprustes til at vare-
tage udvalgte funktioner, der i dag varetages af læger.  
 
I regi af SDCS bør der formuleres en strategi for kompetenceudvikling med henblik på at sikre 
ensartethed i viden og behandlingstilbud til gavn for alle personer med diabetes. SDCS skal 
være drivkraft i at udvikle uddannelsesindsatsen for de fagprofessionelle. Der vil være særligt 
fokus på at udvikle specialiserede uddannelsesprogrammer for ikke-lægeligt personale i diabe-
tes ambulatorierne, men også behovsstyrede initiativer målrettet ansatte i andre afdelinger på 
sygehusene, i almen praksis og i kommunerne. Indsatsen skal koordineres med uddannelsestil-
tag fra samarbejdspartnere i Region Sjælland og de øvrige Steno Diabetes Centre og især 
Steno Diabetes Center Copenhagen. Blandt andet er der i Region Sjælland opbygget værdi-
fulde erfaringer gennem opbygning af et KOL-kompetencecenter, som kan anvendes i det vi-
dere arbejde i SDCS. 
 
Målsætningerne for kompetenceudvikling i SDCS er: 
• Direkte omsættelig viden: Kompetenceudviklingen tager udgangspunkt i konkrete situatio-

ner fra de sundhedsprofessionelles hverdag, og læringen skal så vidt muligt ske i praksis via 
aktuelle patientcases. 

• Baseret på behovsanalyser: Kompetenceudviklingstiltag skal baseres på behovsanalyser og 
prioriteres ud fra, hvor de giver det størst mulige kvalitetsløft i patientbehandlingen.  

• Koordineret, systematisk og kontinuerligt: Det samlede program for kompetenceudvikling 
skal af den enkelte sundhedsprofessionelle opleves som koordineret, systematisk og konti-
nuerligt, herunder koordineret tværsektorielt og tværfagligt.  
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• Indtænkt i nye tiltag: Kompetenceudvikling i bred forstand skal tænkes ind i udviklingsfa-
sen for nye tiltag, der iværksættes i SDCS. 

• Fokus på sårbare grupper og komorbiditet: Vidensniveauet samt de pædagogiske kompe-
tencer skal øges hos sundhedsprofessionelle, der arbejder med sårbare personer, fx psy-
kisk syge, multisyge og børn.  

 SDCS’ rolle og opgaver i kompetenceudvikling 
SDCS skal råde over den nødvendige faglighed til at udvikle og drive centrets kompetenceud-
vikling og skal sikre, at der kontinuerligt er fokus på kompetenceudviklingen samt løbende eva-
luere og prioritere tiltagene. 
 
Vidensenhed for kompetenceudvikling 
SDCS skal bygge på den bedste evidens inden for kompetenceudvikling af sundhedsprofessio-
nelle. Den nødvendige viden omfatter både værktøjer, sundhedspædagogik og rammer for at 
skabe kompetenceudvikling, fx apps, virtuelle læringsspil mv. SDCS vil have særligt fokus på at 
opbygge viden om kompetenceudvikling, der kan styrke indsatsen for socialt udsatte og inden 
for komorbiditet.  
 
Udvikling 
SDCS er et regionalt kraftcenter i udviklingen af nye tiltag inden for kompetenceudvikling af 
sundhedsprofessionelle, som arbejder i SDCS. SDCS etablerer tillige målrettede kompetence-
udviklingstilbud til sundhedsprofessionelle i alle sektorer – ud fra en både struktureret og ek-
sperimenterende tilgang. Alle iværksatte initiativer skal bygge på høj grad af involvering af de 
sundhedsprofessionelle for at ramme så tæt på målgruppens virke og behov som muligt. Der 
skal rettes særlig opmærksomhed mod forskellighederne i kommunernes eksisterende tilbud.  
 
Forskning 
SDCS deltager i forskningsprojekter inden for kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle 
via samarbejde med fx Steno Diabetes Center Copenhagen. 
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8 Ledelsesmodel 
I dette kapitel beskrives ledelsesmodellen for Steno Diabetes Center Sjælland, herunder princip-
perne for styring og ledelse af centret, det vil sige bestyrelsen, centerledelsen, de overordnede 
ansvarsområder i SDCS samt bevillingsaftale og -proces.  

 Principper for ledelsesmodellen 

SDCS etableres som et selvstændigt, regionalt center med en bestyrelse, egen ledelse (med en 
centerdirektør og en centerchef på hver af sygehusenhederne samt Psykiatrien), med forskning 
og behandling samt med eget budget. Formanden for SDCS’ bestyrelse er koncerndirektør i Re-
gion Sjælland og dermed en del af regionens koncerndirektion, der refererer til regionsrådet i Re-
gion Sjælland.  
 
SDCS’ ledelsesmodel skal sikre: 
• Et handlekraftigt center, der organisatorisk fungerer som en selvstændig tværgående funk-

tion i regionen, så det kan løfte diabetesindsatsen i hele Region Sjælland. 
• En integration af centret i regionens organisation og ledelse og et givende samarbejde på 

alle niveauer med sygehusenheder og psykiatrien i regionen.  
• En handlekraftig ledelse med klart definerede mandater, beslutningsgange og beslutnings-

kompetencer. 
• Regionsrådets interesser, Novo Nordisk Fondens mulighed for at følge bevillingens udmønt-

ning samt et godt samarbejde mellem de to parter. 
 
Regionsrådet i Region Sjælland er overordnet ansvarlig for SDCS, som ejes entydigt af Region 
Sjælland. Ledelsesmodellen skal derfor være i overensstemmelse med Region Sjællands til en-
hver tid gældende politiske beslutninger og juridiske rammer. 
 
Som regionalt center skal SDCS udarbejde samarbejdsaftaler med hvert af de somatiske syge-
huse og med psykiatrien. Aftalerne udgør fundamentet for samarbejdet mellem SDCS og de be-
handlende enheder og fastlægger opgavevaretagelsen og ansvarsfordelingen i forhold til de ini-
tiativer, der igangsættes, herunder klart definerede driftsmæssige og administrative forhold.  

 Bestyrelse 

Rammerne for bestyrelsens virke og sammensætning godkendes af Regionsrådet i Region Sjæl-
land og Novo Nordisk Fondens bestyrelse ved godkendelse af denne drejebog.  
 
Bestyrelsen arbejder på delegation fra Regionsrådet og ved etableringen af en bestyrelse for 
SDCS indskrænkes Regionsrådets råderet ikke.  
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SDCS’ bestyrelse består af ni medlemmer:  
• Koncerndirektør, Region Sjælland (formand) 
• Medlem udpeget af Novo Nordisk Fonden 
• Repræsentant fra sygehusledelsen, Nykøbing F. Sygehus 
• Repræsentant fra sygehusledelsen, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 
• Repræsentant fra sygehusledelsen. Sjællands Universitetshospital 
• Repræsentant fra sygehusledelsen, Holbæk Sygehus 
• Repræsentant fra ledelsen, Psykiatrien 
• Repræsentant fra Københavns Universitet 
• Repræsentant for kommunerne. 

 
Bestyrelsesmedlemmerne beskikkes som udgangspunkt for en fireårig periode og følger den an-
sættelse, der har givet posten. Medlemmerne kan genudpeges. Der er mulighed for, at de ud-
pegende instanser ved længerevarende fravær kan udpege en suppleant.26  
 
Bestyrelsesmedlemmerne skal gennem deres respektive kompetencer kunne bidrage til SDCS’ 
udvikling. Indstilling af medlemmer til bestyrelsen skal følge den til enhver tid gældende lovgiv-
ning om fx kønsfordeling. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke honorar.  
 
En koncerndirektør for Region Sjælland er formand. Formanden har blandt andet ansvar for at 
afholde bestyrelsesmøder og give bestyrelsen det bedst mulige grundlag at træffe beslutninger 
på. Der er ingen næstformand for bestyrelsen.27 Bestyrelsen sekretariatsbetjenes af SDCS’ se-
kretariat.  
 
Bestyrelsesmøder og procedure 
Der vil være fastlagte, ordinære bestyrelsesmøder samt mulighed for ekstraordinære bestyrel-
sesmøder, som bestyrelsesformanden indkalder til efter behov.  
 
Ordinære bestyrelsesmøder afholdes fire gange årligt, når formanden indkalder til møde. De for-
ventede dagsordenspunkter for ordinære møder er godkendelse af strategier, årsrapporter og 
handleplaner, centerdirektørens beretning, gennemgang af aktiviteterne inden for SDCS’ kerne-
områder, økonomiopfølgning mv. Dagsorden forberedes af formanden i samarbejde med cen-
terdirektøren. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt flertal og er beslutningsdygtig, når 
mindst fem medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Det 
tilstræbes, at bestyrelsens beslutninger træffes i enighed. 
 
Ekstraordinære bestyrelsesmøder indkaldes med et varsel på mindst én uge, og formalia følger i 
øvrigt de ordinære bestyrelsesmøders.  
 
I tillæg til de faste dagsordenspunkter for de ordinære bestyrelsesmøder vil bestyrelsen kunne 
sætte andre punkter på agendaen i det omfang, de skønner, der er behov for det. Dette gælder 
blandt andet rådgivning om samarbejdsaftaler, udvikling og konkretisering af strategier inden 
for rammerne af drejebogen, nedsættelse af midlertidige udvalg mv. 

                                                                        
26 Alle suppleanter er i lighed med medlemmerne af bestyrelsen navngivne, udpegede repræsentanter.  
27 Formandens suppleant er i lighed med formanden en koncerndirektør fra Region Sjælland. Bestyrelsesmøder kan kun 

gennemføres, hvis formanden eller dennes suppleant er til stede (fysisk eller digitalt). 
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Bestyrelsen vedtager egen forretningsorden, der kan omhandle afholdelse af møder, årshjul for 
emner til dagsorden for de ordinære møder, ledelsen af centret, regler for suppleantdeltagelse 
og indkaldelse af bestyrelsesmøder samt udarbejdelse af forretningsprotokol. 
 
Centerdirektøren har ansvaret for at fremlægge sager for bestyrelsen og udføre bestyrelsens be-
slutninger. Centerdirektøren har det daglige og ledelsesmæssige ansvar for SDCS. Se kapitel 10 
om organisering for en detaljeret beskrivelse af centerdirektørens rolle og opgaver. 

 Udvalg og netværk 

For at understøtte SDCS’ arbejde kan bestyrelsen eller centerdirektøren beslutte at etablere fa-
ste eller ad hoc-baserede udvalg og netværk mv. Centerdirektøren i SDCS er ansvarlig for at ned-
sætte udvalg. Som udgangspunkt vil der blive etableret følgende udvalg: 
 
Udvalg for patienter og pårørende 
Der nedsættes ved etableringen af SDCS et såkaldt patientpanel for patienter og pårørende. Pa-
tientpanelet skal medvirke til at sikre et tæt samarbejde mellem SDCS og patienterne og deres 
pårørende, så disse involveres tæt i at udvikle SDCS og den konkrete diabetesindsats. Patientpa-
nelets primære opgave er at være patienters og pårørendes stemme over for ledelsen i SDCS ved 
at give deres input til strategier, kerneaktiviteter, undersøgelser af patienttilfredshed og til at ud-
vikle patientsamarbejde og -inddragelse mv. Disse input vil blive givet ved løbende møder mel-
lem centerledelsen og patientpanelet samt ved at involvere medlemmer fra patientpanelet i den 
konkrete udvikling af aktiviteter og strategier.  
 
Patientpanelet skal så vidt muligt afspejle patientpopulationen med hensyn til diabetestyper, al-
der, socioøkonomisk baggrund og geografi. Relevante medlemmer til panelet skal findes og ind-
stilles i samarbejde med Diabetesforeningen i Region Sjælland og/eller sundhedsprofessionelle 
fra sygehusene, kommuner og praktiserende læger på baggrund af en veldefineret rekrutterings-
proces. Medlemmerne af patientpanelet udpeges endeligt af centerdirektøren.  
 
SDCS vil ved supplerende tiltag sikre, at centret også får en dialog med de personer med diabe-
tes, der ikke har ressourcer til at indgå i en formel relation med centret. 
 
Advisory board og national referencegruppe om ulighed i sundhed 
For at understøtte SDCS’ særlige fokus på at minimere ulighed i sundhed vil der blive etableret et 
advisory board med deltagelse af eksperter, som skal give inspiration og bringe internationalt 
førende perspektiver og erfaringer ind i SDCS’ arbejde med ulighed i sundhed i relation til diabe-
tes, følgesygdomme og komorbiditet.  
 
SDCS vil endvidere etablere en national referencegruppe på området med deltagelse af de øv-
rige Steno Diabetes Centre. Referencegruppen skal blandt andet sikre koordination og samar-
bejde med de øvrige centre om udvikling, afprøvning, dokumentation og udbredelse inden for 
ulighed i diabetes. 
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Rådgivende udvalg om tværsektorielt samarbejde 
Der skal endvidere i regi af SDCS etableres et udvalg, hvor kommuner, almen praksis og syge-
huse har mulighed for at bidrage med indspil til ledelsen om SDCS’ udvikling og prioritering af 
tværsektorielle projekter mv. Fra almen praksis skal sikres bred repræsentation fra klinikere, 
Dansk Selskab for Almen Medicin, relevante forskningsinstitutioner og PLO. Udvalget vil være 
rådgivende for centerledelsen og bestyrelsen for SDCS.  
 
Dette udvalg skal spille tæt sammen med den eksisterende organisation under sundhedsaftalen 
og praksisplanaftalen, og SDCS vil i denne forbindelse forpligte sig til at samarbejde ind i den ek-
sisterende organisation og sikre koordinering og samspil mellem de to.  
 
Forskningsråd 
Forskningsrådet fungerer som rådgivende organ for SDCS’ ledelse og bestyrelse og inddrages 
således i udarbejdelsen af centrets forskningsstrategi. Forskningsrådet sammensættes bredt og 
består således mindst af centerdirektøren, relevante forskningskyndige repræsentanter fra hen-
holdsvis diabetesforskningen i SDCS, afdelingsledelserne, den brede forskningsorganisation i 
Region Sjælland, danske uddannelses- og forskningsinstitutioner samt patientrepræsentanter. I 
forbindelse med udarbejdelse og evaluering af forskningsstrategien suppleres forskningsrådet 
med relevante nationale og internationale eksperter. 
 
Det tilstræbes, at forskningsrådet har en bred repræsentation fra relevante faggrupper, sektorer 
og forskningsområder. Den endelige fordeling af pladserne i forskningsrådet besluttes af SDCS’ 
bestyrelse efter indstilling fra centerdirektøren. 
 
Rådgivende udvalg om uddannelse 
Det rådgivende udvalg om uddannelse skal fungere som rådgivende organ for SDCS’ ledelse og 
vidensenhed for uddannelse og give råd om udviklingen af uddannelsesaktiviteter, både inden 
for patient- og pårørendeuddannelse samt kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle. 
Udvalgets medlemmer vil repræsentere uddannelsesinstitutioner, sundhedsprofessionelle, for-
skere og undervisere fra sygehuse og primær sektor samt patienter.  
 
Koordineringsforum på tværs af sygehuse 
For at sikre en gennemgående koordinering af supplerende behandlingsaktiviteter på tværs af 
sygehuse nedsættes der et koordineringsforum for udvalgte funktioner i SDCS, fx fodområdet, 
øjenscreening, opstartsforløb samt børn og unge. Deltagerne skal sikre en forankring i egen en-
hed, og at de aftalte opgaver bliver udført i egen klinik, fx implementering af ændringer eller 
nye tiltag. Grupperne mødes to-fire gange årligt med henblik på videndeling, koordinering og 
planlægning af tiltag samt gensidig inspiration. Arbejdet i gruppen koordineres med den rele-
vante centerchef, specialeråd og afdelingsledelser. 
 
Vidensdeling blandt medarbejdere og samarbejdspartnere 
Udover at sikre koordinering og udvikling på tværs af diabetesklinikkerne i SDCS vil SDCS også 
arbejde med vidensdeling blandt medarbejdere. I den forbindelse etablerer SDCS: 
 
• Årlig konference: Hvert år afholdes en konference, hvor medarbejdere i SDCS og samar-

bejdspartnere inviteres. Dagen vil have et fagligt indhold med oplæg, drøftelser og ny in-
spiration. Patienter og pårørende vil blive inviteret til at deltage i dele af dagen. 
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• Netværksmøder med fagligt indhold og drøftelser for udvalgte faggrupper. 
• Masterclass, som afholdes tre-fire gange om året med op til 30 deltagere hver gang. Emnet 

er fastlagt på forhånd og vil typisk omhandle ny viden inden for et forskningsområde eller 
et udviklingsprojekt. Emnet koordineres med centerledelsen og relevant specialeråd. 

 

 Overordnede ansvarsområder 

Bestyrelsen varetager det overordnede strategiske arbejde samt udmøntningen af bevillingen. 
Bestyrelsen har til opgave at sikre, at SDCS lever op til de overordnede målsætninger og økono-
miske rammer, som Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har fastsat gennem betingelserne 
i bevillingsaftalen. Centerdirektøren er den udførende part. 
 
Strategi 
Bestyrelsen for SDCS fastlægger langsigtede strategier og målsætninger med udgangspunkt i 
bevillingsaftalen og denne drejebog. Strategiernes varighed er fire-fem år, og de skal følge ka-
dencen for bevillingens evaluering.  
 
Den langsigtede strategi omhandler de overordnede og regionale spørgsmål for SDCS, herun-
der:  
• Strategiske spørgsmål, herunder centrets overordnede målsætninger samt fokus for sup-

plerende aktiviteter. 
• Økonomiske spørgsmål, herunder bevilling og budget for SDCS (blandt andet de midler, 

der er finansieret af Novo Nordisk Fonden) samt ressourceallokering. 
• Justering af strategien, i takt med at initiativernes effekt dokumenteres. 

 
Ved udarbejdelsen af den langsigtede strategi skal der tilrettelægges en proces, der inddrager 
relevante regionale parter.  
 
Endvidere vedtager bestyrelsen for SDCS årligt og efter indstilling fra SDCS’ ledelse en hand-
lingsplan for det kommende år.  
 
Bestyrelsen skal årligt rapportere status på bevillingsaftalens rammer til både Novo Nordisk Fon-
den og til Region Sjællands koncerndirektion, ligesom der rapporteres på realisering af strategi-
erne. Der udarbejdes en årsrapport, som forelægges henholdsvis Regionsrådet i Region Sjælland 
og Novo Nordisk Fonden, med fokus på strategi, fremdrift og resultater. 
 
Budget 
Budgetansvaret for standardaktiviteten, som finansieres af Region Sjælland, ligger fortsat i de 
medicinske afdelinger, som er ansvarlige over for den enkelte sygehusledelse. De medicinske af-
delinger får fra SDCS tilført budget til supplerende behandlingsaktiviteter. På det operationelle 
niveau er det den medicinske afdeling, som dermed har ansvar for både standard- og supple-
rende aktivitet. Medicinsk afdelingsledelse delegerer økonomiopfølgning for endokrinologien til 
centerchefen. 
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SDCS’ budget omfatter bevillingen fra Novo Nordisk fonden – det vil sige de midler, som anven-
des til at drive forskning, supplerende aktiviteter mv. under SDCS.  
 
SDCS’ bestyrelse er overordnet ansvarlig for SDCS’ budget og skal derfor påse og understøtte 
budgetoverholdelsen. Centerdirektøren er over for SDCS’ bestyrelse ansvarlig for opfølgning, 
overholdelse, budgetlægning mv. for det samlede budget og samarbejder med økonomifunktio-
nerne i regionen om den løbende økonomiopfølgning for SDCS.  
 
Sygehusene i Region Sjælland (inkl. psykiatrien) orienterer centerdirektøren i forbindelse med 
den årlige budgetlægning om rammerne for standardaktiviteten på diabetesområdet. SDCS skal 
ligeledes orienteres om eventuelle ændringer inden for budgetåret. Derudover modtager SDCS 
regnskab, når året er omme.  
 
Centerdirektøren har ansvaret for månedlig opfølgning på SDCS-budgettet, og SDCS’ bestyrelse 
forelægges hvert kvartal opfølgning på centrets samlede aktivitet og økonomi, herunder både 
standard- og supplerende aktiviteter. Centerdirektøren er forpligtet til at påtale afvigelser fra 
budgettet og iværksætte eventuelle justeringer for at sikre budgetoverholdelse.  
 
Regnskabet udarbejdes med en selvstændig revisionsrapport. 
 
Udarbejdelse af budget 
Centerdirektøren udarbejder budgetforslag for den supplerende aktivitet inden for rammen af 
bevillingsaftalen mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden for det kommende år og for 
de tre følgende år (overslagsår). Budgetforslaget indstilles til godkendelse af SDCS’ bestyrelse 
hvert år i fjerde kvartal. Desuden orienterer centerdirektøren bestyrelsen om sygehusenes bud-
getter for standardbehandling. 
 
Aktiviteter  
Regionsrådet i Region Sjælland har det endelige ansvar for aktiviteterne i regi af SDCS.  

 
SDCS’ bestyrelse og ledelse har ansvaret for at sikre, at centret leverer behandling af høj 
faglig kvalitet, og at centret efterlever nationale og regionale krav til og mål for diabetes-
behandlingen, herunder kvalitetskrav. Dette omfatter blandt andet: 
 
• Behandlingskvalitet for behandling på SDCS. 
• Inddragelse af patienter og pårørende. 
• Krav til udredning og behandling. 

 
I forbindelse med indgåelse af samarbejdsaftaler mellem SDCS og de enkelte sygehuse forplig-
ter sygehusene sig til at gennemføre de aftalte aktiviteter, herunder kvalitetskravene. Så vidt 
muligt foretages monitoreringen af centrets aktiviteter i regi af de etablerede monitorerings- og 
opfølgningssystemer i Region Sjælland. Håndtering og opfølgning på patientklager gennemfø-
res af sygehusene, idet sygehusledelserne har det overordnede ansvar for patientsikkerheden 
ved aktiviteter, der gennemføres i regi af SDCS.  
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I kliniske og driftsmæssige sammenhænge, der kræver en umiddelbar ledelsesmæssig handling, 
vil sygehusledelserne efter eget skøn kunne agere over for centret. I sådanne situationer vil be-
styrelsen for SDCS hurtigst muligt blive orienteret om den ledelsesmæssige ageren over for 
SDCS. 

 Operationelt niveau 

Sygehusledelserne har det overordnede ansvar for den samlede patientbehandling, der foregår i 
regi af SDCS. SDCS’ aktiviteter er integreret i sygehusenhederne, og SDCS’ ledelse skal derfor 
indgå i et tæt og smidigt samarbejde med sygehusenes ledelse og øvrige afdelinger. 
 
Det er som udgangspunkt sygehusledelserne, der er ansvarlige for SDCS’ daglige og operatio-
nelle forhold, herunder driften af aktivitetsområderne, forholdene for patienter, der deltager i 
aktiviteter i SDCS, personaleforhold osv. 
 
Samarbejde med regionens sygehuse om behandling 
I behandlingen af diabetes er der snitflader til en række specialer, herunder fx endokrinologien, 
pædiatrien, oftalmologien, kardiologien, nefrologien og neurologien. For at sikre et gnidnings-
frit, patientcentreret behandlingsforløb og muligheden for at udveksle personale er der er behov 
for et tæt og integreret samarbejde med det øvrige sundhedssystem i Region Sjælland.  
 
Rammerne for aftaler og principielle, overordnede spørgsmål om samarbejder mellem SDCS og 
sygehusene (inkl. psykiatrien) drøftes og afklares i bestyrelsen, mens dialogen med sygehusenes 
afdelinger varetages af centerledelsen (centerdirektøren eller centerchefer). Dag-til-dag-samar-
bejde og mindre justeringer af løbende samarbejdsaftaler om behandling mellem SDCS-sygehu-
sene afklares inden for det givne sygehus’ normale organisationsstruktur, hvor SDCS’ ledelse vil 
være i løbende dialog med sygehusledelsen og afdelingsledelser.  
 
Samarbejdet mellem SDCS og hvert af de fire somatiske sygehuse samt psykiatrien baseres på 
en årlig samarbejdsaftale mellem SDCS’ centerdirektør og sygehusledelsen. Aftalen skal:  
• Beskrive, hvilke aktiviteter der skal igangsættes på det givne sygehus i det kommende år, 

samt hvilke leverancer de to parter skal levere (herunder budget). 
• Bidrage til at afstemme forventninger til det gensidige samarbejde. 
• Beskrive forudsætninger for en ensartet kvalitet i samarbejdet, herunder hvilke indikatorer 

og parametre kvaliteten af aktiviteterne skal måles ved 
 
Principperne for samarbejdet om den patientfokuserede diabetesbehandling er fleksibilitet og 
smidighed, gensidig rettidig omhu, robusthed samt orden og åbenhed, der sikrer, at samarbej-
det fastholdes i såvel spidsbelastningsperioder som ferier mv.   
 
Aftalekonceptet bygger videre på de drifts- og samarbejdsaftaler, der allerede i dag findes i Re-
gion Sjælland.   
 
Aftalerne evalueres hvert år i dialog mellem centerdirektøren for SDCS og de respektive syge-
husledelser. 
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Samarbejde med andre sektorer 
En vigtig del af den samlede diabetesindsats vil foregå i samarbejde mellem flere sektorer, her-
under særligt almen praksis og kommunerne. Det er centralt, at der ikke opbygges en parallelor-
ganisation; SDCS skal tage udgangspunkt i de til enhver tid etablerede samarbejdsfora i regio-
nen om de tværsektorielle tiltag, der skal udvikles ved centret og eventuelt udbredes som en del 
af den generelle indsats. 
 
Den overordnede aftale for samarbejdet med primær sektor vil være en del af regionens kom-
mende sundhedsaftale (enten i selve aftalen eller som et appendiks), mens der for hver enkel ak-
tivitet vil blive udarbejdet en mere konkret samarbejdsaftale mellem de involverede parter.  
 
Dermed vil SDCS’ samarbejde med primær sektor også være en del af sundhedsaftalen og den 
tilhørende organisation.   
 
Samarbejde med de øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark  
I alle regioner i Danmark forventes diabetesindsatsen at blive intensiveret, blandt andet på grund 
af etableringen af Steno Diabetes Centre. Hvert center har sit eget særkende, og hver region har 
på grund af geografi, befolkningssammensætning og forskningstraditioner forskellige styrkepo-
sitioner. Det er derfor relevant og nødvendigt, at samarbejdet mellem regionerne styrkes yderli-
gere.  
 
 Centrene skal sammen være med til at løfte det generelle niveau for diabetesbehandling og fo-
rebyggelse af senkomplikationer i Danmark. Det er endvidere målsætningen, at etableringen af 
Steno-centrene skal forbedre mulighederne for klinisk forskning på nationalt plan. Koordinering 
af fælles behandlingsprincipper og -protokoller samt samarbejder om adgang til fælles nationale 
data på diabetesområdet vil åbne helt nye muligheder for forskningen og kvalitetsudviklingen 
inden for behandling af diabetes og forebyggelse af senkomplikationer.  
 
For at understøtte samarbejdet på tværs af Steno Diabetes Centrene på forskningsområdet har 
Novo Nordisk Fonden etableret en tværregional forskningspulje, Steno Collaborative Grants.   

 Bevillingsaftale og -proces 

Bevillingsaftale  
Bevillingen er til enhver tid understøttet af bevillingsaftalen, der er tiltrådt af både Region Sjæl-
lands regionsråd og af Novo Nordisk Fondens bestyrelse. Bevillingsaftalen indeholder betingel-
serne for SDCS’ løbende brug af bevillingen – med reference til denne drejebog. Dette inkluderer 
de overordnede målsætninger for bevillingsperioden samt væsentlige økonomiske og strategi-
ske retningslinjer for centret. 
  
I bevillingsaftalen er endvidere beskrevet en proces, der er knyttet til beslutninger, som træffes i 
Region Sjælland eller i nationalt regi, og som kan påvirke SDCS. Det kan fx være væsentlige æn-
dringer af hospitalsstrukturen i Danmark, en ny fordeling af patienter mellem almen praksis og 
hospitaler eller en markant ændring af det økonomiske fundament for standardbehandlingen. I 
det omfang beslutningerne resulterer i ændringer af de betingelser, som Novo Nordisk Fondens 
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bevillingsaftale bygger på, skal bevillingen revurderes via den proces, der er beskrevet i bevil-
lingsaftalen. 
 
Bevillingsprocessen 
Bevillingsprocessen beskriver de løbende evalueringer og processen for en eventuel forlængelse 
af bevillingen.  
 
Der sigtes i bevillingsprocessen mod at opnå en balance, hvori bevillingsperioden er lang nok til 
at kunne skabe resultater og give ro til udviklingen af centret, men hvor der samtidig er indlagt 
en evalueringskadence, der giver parterne mulighed for rettidig påvirkning af centrets strategi-
ske og økonomiske retning samt for, at Novo Nordisk Fonden kan tage stilling til fortsættelse el-
ler udfasning af bevillingen.  
 
Bevillingen fra Novo Nordisk Fonden  
Novo Nordisk Fondens bevilling til driften af SDCS varer frem til 31. december 2028. Nærvæ-
rende drejebog udgør grundlaget for bevillingsaftalen og indeholder de strategiske og ressour-
ceallokeringsmæssige retningslinjer for SDCS i perioden samt et sæt af målsætninger, som cen-
tret skal indfri.  
 
Opstarts- og midtvejsevalueringer  
Ved udgangen af 2020 foretages en opstartsevaluering af SDCS. Evalueringen foretages i slut-
ningen 2020, da centret til den tid har været operationelt i to år. SDCS’ bestyrelse er ansvarlig for 
evalueringen, der udføres af SDCS’ centerledelse. Evalueringen skal indeholde en status over og 
vurdering af centrets opstart.  
 
Formålet med opstartsevalueringen er at give mulighed for at foretage nødvendige, mindre ju-
steringer af centrets strategi og ressourceallokering, fx i forhold til de supplerende aktiviteter.  
 
I slutningen af 2023 foretages en midtvejsevaluering med samme formål og proces som op-
startsevalueringen. Desuden gennemføres en evaluering af SDCS´s patientvolumen. Centret for-
ventes til den tid at være fuldt udrullet. 
 
Forlængelse af Novo Nordisk Fondens bevilling 
I 2026 foranstalter Novo Nordisk Fonden en fuld evaluering af SDCS i samarbejde med et eks-
pertpanel, så resultatet foreligger ultimo 2026. Evalueringskriterierne bygger på drejebogens 
målsætninger og de målsætninger, der blev beskrevet i den langsigtede strategi for den for-
gangne periode. 
 
Evalueringskriterierne indeholder derved vurderinger af blandt andet SDCS’ effekt på behand-
lingskvalitet og forskningsresultater samt en detaljeret status på hver af kerneaktiviteterne, bru-
gen af økonomiske midler, ledelsesmodellen, samarbejdet med sygehusene og samarbejdsrela-
tioner til eksterne parter.  
 
Evalueringen har til hovedformål at vurdere, hvorvidt Novo Nordisk Fondens bevilling skal for-
længes, men vil ligesom opstartsevalueringerne desuden give et fagligt grundlag for efterføl-
gende justeringer i centrets strategi. På baggrund af evalueringen foretages en tilpasning af den 
langsigtede strategi for SDCS for den kommende periode.  
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Resultatet af evalueringen forelægges regionsrådet i Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens 
bestyrelse. Fondens bestyrelse beslutter efterfølgende og efter dialog med Region Sjælland, om 
bevillingen skal forlænges. I forhold til forlængelsen af bevillingen er der to udfaldsrum:  
 
• Støtten forlænges med yderligere fire år (ud over det resterende år fra den tidligere bevil-

ling); første forlængelse sker således frem til ultimo 2032. 
• Støtten forlænges ikke, og Novo Nordisk Fonden bevilger til udfasningen en mindre, toårig 

bevilling (udover det resterende år fra den tidligere bevilling).  
 

Ved begge udfald underrettes regionsrådet om beslutningen og forelægges den nye bevillingsaf-
tale til godkendelse. 
 
Efter evalueringen i 2026 gennemføres evalueringer hvert fjerde år efter samme metode. Når 
evalueringens resultat foreligger, vil der altid være mindst tre års bevilling tilbage: et år fra den 
tidligere bevilling og mindst to års bevilling til udfasning eller forlængelse.  
 
Der er ingen maksimal levetid for støtten fra Novo Nordisk Fonden (med mindre støtten ikke for-
længes, og bevillingen fases ud). 
 
Tabel 8A: Planlagte evalueringer og rapporteringer 
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9 Organisering 
Kapitlet beskriver Steno Diabetes Center Sjællands interne organisering, herunder centerdirek-
tørens rolle, organiseringen af kerneaktiviteterne samt centerledelse og sekretariat.  
 
Centralt for organiseringen af SDCS er, at den understøtter en agil enhed med klare reference-
forhold. Organiseringen skal også understøtte et tæt samspil mellem kerneaktiviteterne og sam-
arbejdet mellem centret og eksterne parter, herunder de øvrige danske Steno Diabetes Centre. 
 
Figur 9A viser den overordnede organisering for SDCS. Organiseringen skal ses i sammenhæng 
med ledelsesmodellen, som er beskrevet i kapitel 8. 
 
 
Figur 9A: Den overordnede organisering af SDCS 
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 SDCS’ interne organisering 

SDCS’s organisering skal tage højde for, at SDCS vil have aktiviteter på mange lokationer i regio-
nen. Derfor vil ledelsen i SDCS også arbejde for at få etableret de bedst mulige tekniske løsnin-
ger, fx faciliteter og udstyr til videomøder, til at sikre det bedst mulige samarbejde. 
 
Centerdirektør 
SDCS ledes af centerdirektøren, som refererer til SDCS’ bestyrelse. Centerdirektørens umiddel-
bart foresatte er bestyrelsesformanden. 
 
Centerdirektøren har en udførende rolle og vil således være ansvarlig for at udmønte SDCS’ 
overordnede strategi, som fastlægges af bestyrelsen. Centerdirektøren giver input til bestyrelsen 
i forhold til strategi og økonomiske beslutninger. Centerdirektøren har det operationelle ansvar 
for SDCS og dermed for kerneaktiviteter, samarbejdsaftaler, personaleansvar for medarbejdere 
ansat i den regionale enhed samt øvrigt ledelsesansvar.  
 
Dag-til-dag-samarbejde og mindre justeringer af løbende samarbejdsaftaler om behandling mel-
lem SDCS og sygehusene (inkl. psykiatrien) afklares inden for sygehusenes normale organisati-
onsstruktur, hvor SDCS’ ledelse vil være i løbende dialog med sygehusledelser og afdelingsledel-
ser. 
 
Centerdirektøren har ansvaret for at ansætte sekretariatschef, programledere samt den regio-
nale enheds øvrige personale. Sekretariatschefen, programlederne, projektleder for børn og 
unge samt den sundhedsteknologiske konsulent refererer direkte til centerdirektøren. 
 
Centerdirektøren har også ansvar for at sikre det tværgående samarbejde mellem kerneaktivite-
terne. Centerdirektøren har endvidere ansvaret for at udvikle og varetage tætte relationer til 
samarbejdspartnere og interessenter både internt og eksternt i Region Sjælland, til Region Sjæl-
lands ledelse og SDCS’ bestyrelse samt de øvrige Steno Diabetes Centre. 
 
Alt personale ansat i den regionale enhed i SDCS, herunder centerdirektøren, er ansat i Region 
Sjælland med tjenestested på Holbæk Sygehus, SDCS – i henhold til regionens overenskomster. 
Personalet på SDCS er underlagt regionens og Holbæk Sygehus’ personalepolitikker, retningslin-
jer for arbejdsmiljø mv.  
 
Centerchef 
I psykiatrien og på hver af de fire medicinske afdelinger ansættes en centerchef via eksternt op-
slag. Afdelingsledelsen og centerdirektøren har et fælles ansvar for ansættelsen. 
 
Centerchefen skal sikre implementeringen af SDCS’ aktiviteter på regionens sygehuse og i den 
forbindelse sikre integrationen mellem standard- og supplerende diabetesbehandling, og at for-
bindelsen til den øvrige endokrinologi bevares. De funktioner, der i dag varetages af de speciale-
ansvarlige overlæger på de enkelte sygehuse, varetages fremover af centerchefen.  
 
I psykiatrien skal centerchefen etablere supplerende behandlingstilbud til diabetespatienter til-
knyttet psykiatrien samt udvikle og være bindeled mellem psykiatri og endokrinologi.   
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Centerchefen refererer ledelsesmæssigt til afdelingsledelsen på ansættelsesstedet, men vil have 
en faglig og strategisk reference til centerdirektøren. Både afdelingsledelse og centerdirektør vil 
deltage i centerchefens MUS-samtale.  
 
Centerchefen indgår i SDCS’ centerledelse. Alle centercheferne er ansvarlige for daglig drift og 
udvikling i diabetesklinikken, herunder implementeringen af supplerende behandlingsaktiviteter 
på det pågældende sygehus. Centerledelsen vil løbende mødes og koordinere på tværs af ma-
trikler samt bistå centerdirektøren i prioritering og kvalificering af kommende indsatser. Ud over 
ansvaret for de supplerende behandlingsaktiviteter i diabetesklinikken har centerchefen også et 
ansvar for at følge og koordinere de supplerende aktiviteter, der gennemføres i den tilhørende 
børneafdeling. 
 
Centercheffunktionen besættes med en overlæge, og der er afsat 0,5 fuldtidsstilling til opgaven. 
De somatiske centerchefer vil herudover også have funktionen som specialeansvarlig overlæge 
for endokrinologi samt arbejde i diabetesklinikken. Den psykiatriske centerchef vil tilsvarende 
arbejde i psykiatrien ud over at varetage funktionen som centerchef.   
 
SDCS afsætter ressourcer til, at centerchefen kan frikøbe administrativ og sygeplejefaglig bi-
stand til sin funktion. 
 

 Organisering af behandling og kvalitet 

Øverst ansvarlig for behandlingen på sygehusene er de respektive sygehusledelser. I dagligda-
gen ligger ansvaret hos afdelingsledelserne. Centerchefen vil have et fagligt ansvar for at moni-
torere økonomi, kvalitet og de aktiviteter, der igangsættes i regi af SDCS.  
 
Alt klinisk personale er ansat på de respektive sygehuse. Dette inkluderer også de kliniske med-
arbejdere, der indgår i aktiviteter initieret af SDCS og finansieret af bevillingen fra Novo Nordisk 
Fonden.  
 
Udviklingen af kvaliteten i aktiviteter i SDCS er en central del af SDCS’ virke. Centerdirektøren er 
overordnet ansvarlig for at nå SDCS’ kvalitetsmål. Centercheferne har via deres rolle som specia-
leansvarlige ansvaret for kvalitetsudviklingen på de somatiske sygehuse. Centerledelsen i SDCS 
har derfor et samlet ansvar for drive udviklingen i kvaliteten på sygehusene i Region Sjælland. 
Kvalitetsarbejdet understøttes endvidere af funktioner i sekretariatet.  
 
Det er afgørende, at kvalitetsarbejdet på SDCS er tværfagligt, tværsektorielt og en integreret del 
af den kliniske hverdag. Kvalitetsarbejdet skal derfor udføres af og med det sundhedsfaglige per-
sonale i diabetesklinikkerne i samarbejde med sundhedsprofessionelle fra andre relevante afde-
linger på sygehusene. For at sikre den nødvendige koordination og erfaringsudveksling skal cen-
tercheferne ligeledes indgå i samarbejde med de øvrige kvalitetsorganisationer på sygehusene. 
 
Kvalitetsarbejdet ved SDCS skal tage afsæt i både regionale og nationale kvalitetsinitiativer, her-
under eksisterende lovgivning, retningslinjer og praksis for kvalitets- og patientsikkerhedsarbej-
det i sundhedsvæsenet.  
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 Organisering af forskning 

Forskningsområdet i SDCS ledes af en forskningsansvarlig, og i udgangspunktet vil funktionen 
blive varetaget af centerdirektøren. Den forskningsansvarlige har det overordnede ansvar for 
forskningsområdet i SDCS, herunder at sikre, at forskningen i SDCS – med respekt for forsk-
ningsfriheden – er i tråd med den overordnede strategi for centret, uanset hvorfra grundfinansie-
ringen kommer.  
 
Den forskningsansvarlige er ansvarlig for at udvikle og realisere SDCS’ forskningsstrategi, at faci-
litere udførelsen af og samarbejdet om forskning af høj kvalitet og at sikre ressourcefordelingen i 
forhold til interne bevillinger. Det er ligeledes en væsentlig del af den forskningsansvarliges ar-
bejde, at der skabes sammenhæng mellem forskningsaktiviteterne og et samspil med de kliniske 
aktiviteter. Endelig er det afgørende, at den forskningsansvarlige bidrager til et værdifuldt sam-
spil og samarbejde med såvel eksterne forskningsmiljøer på forsknings- og uddannelsesinstituti-
oner som de øvrige dele af sygehusene og psykiatrien. Den forskningsansvarlige vil blive under-
støttet i sit arbejde af SDCS’ sekretariat. 
 
Forskere ved SDCS  
Forskere ved SDCS – kliniske såvel som andre – er ansat på det sygehus, hvor forskningen ud-
springer. Nogle forskere i SDCS vil udelukkende arbejde i centret – dels i klinikken, dels med 
forskning. Andre forskere vil indgå i delestillinger mellem centret og et andet ansættelsessted. 
Heraf vil nogle, men ikke alle, have fast arbejdsplads i centret. Forskningsorganisationen i SDCS 
forventes at være dynamisk og under konstant udvikling – i takt med at nogle forskningsområ-
der/projekter vokser, afsluttes eller nedjusteres. Betegnelsen ”forskere” kan omfatte alle fag-
grupper, der er relevante for diabetesindsatsen og dens organisering.  
 
For selvstændigt at komme i betragtning til midler fra Novo Nordisk Fondens grundbevilling til 
forskning i SDCS skal en forsker eller et forskningsprojekt indgå i SDCS’ organisation og dermed 
høre under centerdirektørens forskningsledelse. Det indebærer, at projektet og forskeren under-
lægges de rammer og styringsmekanismer, der måtte udstikkes af centrets ledelse – under be-
hørigt hensyn til forskningsfriheden. Det kunne fx være regelmæssige evalueringer, afrapporte-
ringer, deltagelse i fælles aktiviteter på centret, koordinering mellem forskningsaktiviteter mv. 
 
Andre former for tilknytning til centret kan ske efter konkret aftale med SDCS’ ledelse, fx at for-
skergrupper uden for SDCS får mulighed for at anvende overskudskapacitet af udstyr eller loka-
ler i SDCS. Det er ambitionen, at centret er åbent og indgår i samarbejder med øvrige relevante 
forskningsinstitutioner. 

 Organisering af særlige fokusområder  

Som beskrevet i kapitel 1 vil hver sygehusenhed have et særligt fokusområde, som de har ansvar 
for at udvikle og drive. De særlige fokusområder er: 
 
• Minimere social ulighed i sundhed i relation til diabetes (Nykøbing F. Sygehus) 
• Somatisk komorbiditet og følgesygdomme til diabetes (Sjællands Universitetshospital)  
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• Samarbejde med primær sektor om diabetes (Holbæk Sygehus) 
• Psykisk sygdom og diabetes (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Psykiatrien)  
 
Organiseringen af de særlige fokusområder vil se forskellig ud på hvert sygehus, da den er fast-
lagt ud fra den eksisterende organisation og det pågældende emne. 
 
For alle de særlige fokusområder gælder det, at den ansvarlige sikrer koblingen til øvrige rele-
vante offentlige og private aktører i regionen gennem formaliserede samarbejdsaftaler. Målet er 
at etablere nationale og internationale samarbejdsrelationer, herunder til de øvrige Steno Diabe-
tes Centre, som kan bidrage til at styrke og udvikle indsatsen.  
 
Minimere social ulighed i sundhed i relation til diabetes (Nykøbing F. Sygehus) 
Som en del af SDCS’ organisation etableres en videns- og forskningsenhed, som skal udvikle nye 
løsninger, der kan medvirke til at minimere social ulighed i sundhed på diabetesområdet. Enhe-
den ledes af en programleder, som refererer til centerdirektøren, men har sin dagligdag i videns- 
og forskningsenheden på Nykøbing F. Sygehus. Programlederen arbejder tæt sammen med cen-
terledelsen om de projekter, der vedrører social ulighed i sundhed i relation til diabetes. 
 
Programlederen har et bredt samarbejde med SDCS’ øvrige kerneaktiviteter og samarbejdspart-
nere, da social ulighed i sundhed i relation til diabetes går på tværs af aktivitetsområderne be-
handling og forebyggelse af senkomplikationer, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling 
samt tværsektorielt samarbejde og ikke mindst arbejdet med patient- og pårørendeinvolvering. 
 
For at skabe et aktivt forsknings- og udviklingsmiljø vil vidensenheden dele lokaler med andre 
regionale initiativer, der i nogen grad har samme fokus, blandt andre Broen til Bedre Sundhed og 
Lolland-Falster Undersøgelsen (LOFUS).  
 
Somatisk komorbiditet og følgesygdomme til diabetes (Sjællands Universitetshospital) 
Det særlige fokus på somatisk komorbiditet og følgesygdomme ligger naturligt på Sjællands 
Universitetshospital i Køge (SUH), der som regionens universitetshospital dækker flest specialer 
og har etablerede forskningsmiljøer inden for flere specialer, der er relevante i diabetesindsat-
sen. Det særlige fokus kræver et stærkt samarbejde med mange forskellige specialer og kliniske 
afdelinger på SUH.  
 
Det vil være centerchefen på SUH i samarbejde med projektledere fra den regionale enhed, der 
får det overordnede ansvar for at følge og drive de supplerende behandlingsaktiviteter, som er 
beskrevet i kapitel 2 og vist i figur 2A. SUH skal drive en del udviklingsprojekter, specielt på be-
handlingsområdet, om screening, forebyggelse og behandling af senkomplikationer og komor-
biditet. 
 
Samarbejde med primær sektor om diabetes (Holbæk Sygehus) 
Med udgangspunkt i målsætningerne for den sammenhængende diabetesindsats, der er beskre-
vet i kapitel 3, vil Holbæk Sygehus stå for det primære samarbejde med kommuner og almen 
praksis inden for regionen. Der vil blive opbygget en videns- og forskningsenhed for samarbejde 
med primær sektor i SDCS med en programleder som leder af enheden. Programlederen refere-
rer direkte til centerdirektøren, men har sin dagligdag i diabetesklinikken på Holbæk Sygehus.  
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Programlederen arbejder tæt sammen med centerledelsen om de projekter, der vedrører samar-
bejde om diabetes med primær sektor. 
 
Programlederen har et bredt samarbejde med SDCS’ øvrige kerneaktiviteter og samarbejdspart-
nere, da et samarbejde med primær sektor går på tværs af behandling og forebyggelse af sen-
komplikationer, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling samt tværsektorielt samarbejde 
og ikke mindst arbejdet med patient- og pårørendeinvolvering. 
 
Psykisk sygdom og diabetes (Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse og Psykiatrien) 
Som en del af SDCS’ organisation etableres en behandlings-, videns- og forskningsenhed, som 
skal forbedre tilbuddene til personer med både diabetes og psykisk sygdom. Enheden ledes af en 
centerchef i psykiatrien i et tæt parløb med centerchefen fra Næstved, Slagelse og Ringsted Sy-
gehuse, som begge refererer til centerdirektøren; de to centerchefer har et delt ansvar for sam-
arbejdet mellem somatik og psykiatri.  
 
Centerchefen har sin dagligdag i Slagelse, hvor enheden skal placeres, men med tiden skal cen-
terchefen initiere projekter, der bredt i regionen dækker de psykiatriske tilbud i forhold til diabe-
tesforebyggelse og -behandling.  

 Øvrige funktioner 

 Uddannelse og kompetenceudvikling 
Uddannelses- og kompetenceudviklingsområdet går på tværs af kerneaktiviteterne i centret. En 
programleder for uddannelse, som refererer direkte til centerdirektøren, koordinerer indsatsen, 
herunder udviklingen af en strategi for kompetenceudvikling af personale og uddannelse af pati-
enter og pårørende. Ydermere er programlederen for uddannelse også ansvarlig for patientcen-
treringen i alle aktiviteter i SDCS. 
 
Arbejdet med uddannelse kræver koordination og samarbejde. For at realisere dette skal pro-
gramlederen have en tæt dialog med sygehusene, almen praksis og kommunerne for løbende at 
afdække behovet for uddannelse af både personale, der arbejder med diabetes, og diabetespati-
enter i de forskellige sektorer.  
 
Programlederen skal arbejde tæt sammen med centerledelsen i SDCS med henblik på at sikre, at 
den nyeste forskning på området hurtigt omsættes til praksis gennem uddannelse og kompeten-
ceudvikling.  

 Sekretariat  
Sekretariatschefen refererer til centerdirektøren og ansættes af denne. Sekretariatschefen har 
ansvaret for sekretariatet og et særligt ansvar for at sikre en koordineret indsats mellem kerne-
aktiviteterne i SDCS.  
 
Der etableres i SDCS et sekretariat, der blandt andet skal sekretariatsbetjene centrets ledelse og 
bestyrelse, herunder forberede dagsorden til og referater af bestyrelsesmøderne og være med til 
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at understøtte de supplerende aktiviteter i centret. Desuden skal støttefunktionerne bidrage til 
det administrative arbejde, der ligger i rapportering mv.  
 
Sekretariatet skal desuden understøtte kerneaktiviteterne i SDCS, herunder med støtte til forsk-
ningsadministration, støtte til kvalitetsudvikling, kommunikationsbistand og projektledelse. 

 Øvrige med reference til centerdirektøren 
Ud over ovennævnte vil der være en regional projektleder for børn og unge med diabetes samt 
en regional sundhedsteknologisk støttefunktion i relation til diabetes. Begge vil referere til cen-
terdirektøren.   
 
I figur 9B er funktioner, der refererer direkte til centerdirektøren vist. 
 
Figur 9B: Funktioner i SDCS, der refererer direkte til centerdirektøren 
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10  Finansiering og fysiske rammer 
Det er en forudsætning for både Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden, at der er klart define-
rede og adskilte roller i forhold til finansieringen af Steno Diabetes Center Sjællands delelemen-
ter. Dette kapitel beskriver finansieringsansvaret, finansieringsmodellen og fordelingen af drifts-
omkostninger, herunder omkostninger ved fysiske tilpasninger. 

 Finansieringsansvar 

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab SDCS.  
 
De overordnede principper for fordelingen af finansieringsansvaret er, at Region Sjælland som 
hidtil finansierer standardaktiviteten for diabetespatienter, drifts- og vedligeholdelsesomkost-
ninger i forbindelse med SDCS-lokalerne samt visse servicefunktioner – se Kapitel 11 om drift, it 
og service. Region Sjælland har fortsat ansvaret for den faglige udvikling af standardaktiviteterne 
– ligesom på andre sygdomsområder.  
 
Novo Nordisk Fonden finansierer de supplerende og udviklingsorienterede aktivitetsområder 
samt ombygning og renoveringer af de nuværende fysiske rammer for at understøtte strategien 
om de bedste patientcentrerede behandlingstilbud.  
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Tabel 10A: Roller og ansvar i finansieringen 
 

 
 
Finansieringsansvaret uddybes i tabel 10B. 

 Finansieringsmodel 

Finansieringsmodellen dækker de samlede omkostninger for SDCS fra 2019 til 2028 fordelt på to 
overordnede kategorier:  
 
• Driftsomkostninger (inkl. etableringsudgifter), der omfatter de løbende driftsomkostninger 

for SDCS – delt op i to perioder. Først en overgangsperiode, der løber til og med 2021. Der-
efter en langsigtet finansieringsmodel for driften med en grundbevilling fra Novo Nordisk 
Fonden, der varer frem til udgangen af 2028.  

• Byggeomkostninger i forbindelse med etableringen af SDCS på de fire sygehusenheder og i 
psykiatrien i perioden 2019-202128.  

                                                                        
28 Byggebevillingen er i 2019 og 2020, men den nye tilbygning på Sjællands Universitetssygehus vil tage 20-36 måneder at planlægge og 

bygge dvs. evt. ind i 2021.  
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Figur 10A: Budgetposternes varighed 
 

 

 Driftsomkostninger 
Når centret er fuldt implementeret, og alle aktiviteterne er implementeret, estimeres de årlige 
omkostninger for drift og udvikling at være på 76,5 mio. kr. Estimatet tager udgangspunkt i cen-
trets ambition og tilgang samt et grundlag på cirka 9.800 patienter med diabetes i behandling 
årligt i centrets somatiske enheder. Omkostningerne vil være fordelt på fem overordnede aktivi-
tetsområder:  
 
• Behandling (supplerende aktiviteter) 
• Forskning 
• Minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet 
• Tværsektorielt samarbejde 
• Uddannelse og kompetenceudvikling. 

 
Hertil kommer en strategisk ledelsespulje til centerdirektøren samt diverse driftsudgifter. 
 
Alle bevillingerne disponeres inden for de udstukne strategier og drejebogens formålsbestem-
melser. Det er bestyrelsen, der godkender initiativbeskrivelser og størrelsen af de enkelte bevil-
linger. Bevillingerne til aktivitetsområderne skal anvendes til at dække de supplerende aktivite-
ter, herunder lønninger og udstyr. 
 
Standardaktiviteten er ikke en del af centrets budget og finansieres af Region Sjælland. Center-
direktøren bliver løbende orienteret om både budget, budgetopfølgning og eventuelle ændrin-
ger for standardaktiviteten. I 2017 blev der brugt 60-70 mio. kr. på standardaktiviteter på diabe-
tesområdet i regionen29.  
 
 

                                                                        
29 Pga. overenskomst 2018 med PLO om flytning af patienter med type 2-diabetes fra sygehus til almen praksis, vil der være en usikker-

hed ved fremskrivning af tallet. 
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Etablering af og opfølgning på supplerende aktiviteter 
I forbindelse med bestyrelsens beslutning om at iværksætte en supplerende aktivitet skal der 
udarbejdes projektbeskrivelser, der blandt andet beskriver økonomi, proces- og effektmål, 
KPI’er samt evalueringsstrategi. De supplerende aktiviteter etableres som udgangspunkt 
som treårige projekter, idet bestyrelsen dog konkret kan beslutte at afvige herfra.  
 
En supplerende aktivitet kan overgå til at være en standardaktivitet, hvis der foreligger doku-
mentation for effekten, fx at en mini-MTV viser en rimelig balance mellem investering og ef-
fekt. Det er således hensigten, at indholdet i standardaktiviteten skal udvikles og udvides i 
takt med en bredere implementering af de relevante supplerende aktiviteter. 

Tabel 10B: Estimerede driftsomkostninger for SDCS i 2025  
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 Fysiske rammer, der understøtter patientcentreret behandling 

En række fysiske tilpasninger på sygehusene i Region Sjælland er nødvendige for at opfylde 
ambitionen om en styrket diabetesindsats i Region Sjælland og for at sikre optimale rammer 
for en patientcentreret behandling. Det er ambitionen, at der på de enkelte sygehuse etable-
res moderne og tidssvarende faciliteter, der:  
 
• Understøtter et patientcentreret og sammenhængende diabetesforløb og fremmer in-

teraktionen mellem brugerne af centret og mellem de sundhedsprofessionelle. 
• Fremstår indbydende, så alle føler sig velkomne – uanset om de opsøger centret som 

borger med diabetes, pårørende, sundhedsprofessionel eller forsker. 
• Understøtter en effektiv og optimal drift, der i videst mulig udstrækning tilgodeser bor-

gernes behov. Dette indebærer, at al diabetesrelateret behandling på sygehuset så vidt 
muligt foregår i diabetesklinikken eller børneafdelingen. 

• Er let tilgængelige og har gode parkeringsforhold tæt på bygningen. 
 
Til koordinering af de fysiske anlægsprojekter på tværs af matriklerne nedsættes en pro-
gramstyregruppe, der har det overordnede ansvar for byggeprogrammet, at projekterne er i 
overensstemmelse med drejebogens visioner, at ovennævnte ambitioner opfyldes, samt at 
budgetterne overholdes. Programstyregruppen består af centerdirektøren, den regionale 
byggechef samt en repræsentant fra Novo Nordisk Fonden. Desuden vil en ledelsesrepræ-
sentant fra de fire sygehusenheder ad hoc deltage på programstyregruppemøderne for at 
sikre en sammenhæng ned til de enkelte anlægsprojekter. Programstyregruppen refererer til 
koncerndirektionen i Region Sjælland.  
 
For hvert af de enkelte, større anlægsprojekter vil der blive etableret en lokal styre- og pro-
jektgruppe, som består af en repræsentant fra sygehusledelsen, den lokale byggechef/drifts-
chef samt den lokale centerchef.  
 
Følgende ombygninger/tilbygninger vil blive gennemført i forbindelse med etableringen af 
SDCS: 
 
Holbæk Sygehus 
Det eksisterende diabetesambulatorium udvides og flytter til nyindrettede lokaler med plads 
til blandt andet fælleskonsultationer, fodklinik, øjenscreening og forskningsaktivitet.  
Centerledelsen indplaceres i samme bygning som diabetesklinikken, og her vil der desuden 
blive etableret undervisningslokaler, møde- og kontorfaciliteter samt pendlerarbejdspladser.  
 
 
Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse 
Endokrinologisk ambulatorium i Slagelse renoveres, så der kan sikres en patientcenteret be-
handling for diabetespatienterne med funktioner som beskrevet ovenfor (Holbæk). I en til-
stødende bygning etableres mødelokaler og kontorer til klinikere og forskere samt undervis-
ningsfaciliteter, således at centrets aktiviteter i Slagelse samles.  
 
Endvidere gennemføres en mindre renovering af diabetesklinikken i Næstved for at sikre pa-
tientvenlige rammer.  
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Sjællands Universitetshospital 
Nye bygninger til Sjællands Universitetshospital i Køge er aktuelt under planlægning og 
SDCS’ kliniske faciliteter for både voksne og børn vil blive udformet, så de tilgodeser den i 
drejeboen beskrevne ambition.  
 
Lokaler og faciliteter til forskning – herunder til videns- og forskningsenhed for overvægt og 
forebyggelse af udvikling af diabetes – undervisning og tilhørende møde- og kontorlokaler vil 
blive etableret i en tilbygning til et forsknings- og videnshus på matriklen.  
 
Nykøbing F. Sygehus 
Diabetesambulatoriet bliver renoveret og udvidet med blandt andet lokaler til fodklinik, fæl-
leskonsultationer, ungdomsklinik og forskning, så der sikres patientoptimerede rammer. 
 
Børneambulatoriet bliver flyttet til tidssvarende og renoverede lokaler i tilknytning til senge-
afsnittet, så der skabes en bedre sammenhæng i behandling af børn og unge.  
 
Endvidere etableres der til SDCS arbejdspladser til forskningspersonale og undervisningsfaci-
liteter i et samlet forskningscenter, hvor også Broen til Bedre Sundhed og Lolland-Falster Un-
dersøgelsen vil få lokaler.  
 
Psykiatrien 
Der vil i Psykiatrihuset i Slagelse blive etableret konsultationsrum, inklusiv lokaler til øjen- og 
fodscreening. Dette med henblik på, at diabetesbehandlingen som et udviklingsprojekt vare-
tages i psykiatrisk afdeling for patienter tilknyttet psykiatrisk afdeling med samtidig diabetes.  
 
Novo Nordisk Fonden finansierer indretning af såvel bygningerne som lokale laboratoriefaci-
liteter og apparatur på alle ovennævnte matrikler – på SUH dog i en samfinansiering med Re-
gion Sjælland. Drejebogens vision og målsætninger skal ligge til grund for indretningen, og 
dette vil være et kriterie for godkendelse af anlægsprojekterne.  
 
Region Sjælland bliver bygherre for ombygningerne, og regionen er efterfølgende ansvarlig 
for drift og vedligeholdelse af bygningerne.  

 Finansiel ledelsesmodel  

SDCS er et selvstændigt bevillingsområde i Region Sjællands budget. Budgetforslaget for SDCS 
udarbejdes med en særskilt beskrivelse af henholdsvis den fondsfinansierede og eventuelle an-
dre projektfinansierede aktiviteter.   
 
Regnskabet udarbejdes på samme måde og med en selvstændig revisionsrapport.  
 
Den fondsfinansierede del budgetteres i henhold til bevillingsaftalen mellem Novo Nordisk 
Fonden og Region Sjælland. Den regionalt finansierede standardbehandling budgetteres på 
sygehusene i henhold til den proces og de retningslinjer, der årligt fastsættes af regionsrådet. 
Der kan ikke overføres bevillingsbeløb mellem de to områder. 
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SDCS’ ledelse udarbejder et samlet budgetforslag for det kommende år og de tre følgende år 
(overslagsår) til forelæggelse for SDCS’ bestyrelse primo juni måned. Bestyrelsen fremsender 
herefter budgetforslaget via koncerndirektionen til regionens godkendelse. Hvis regionens 
administration har bemærkninger eller ændringsforslag til budgetforslaget, forelægges disse 
for SDCS’ bestyrelse med henblik på, at bestyrelsens eventuelle bemærkninger kan indgå i 
regionsrådets behandling af det samlede budget. Efter den endelige budgetudmelding fra 
regionsrådet i oktober afsluttes budgetlægningen for SDCS, og budgettet forelægges besty-
relsen til godkendelse. 
 
SDCS skal overføre ikke forbrugte beløb, der er modtaget fra Novo Nordisk Fonden i ét regn-
skabsår, til det følgende regnskabsår. Det overførte beløb kan kun anvendes inden for 
samme aktivitetsområde, som det var bevilget til. Et tilsvarende beløb modregnes i Novo 
Nordisk Fondens bevilling for det følgende år. SDCS’ bestyrelse kan ansøge Novo Nordisk 
Fonden om genbevilling af modregnede beløb i udbetalingsplanen. 
 
Derudover kan SDCS’ bestyrelse, hvad angår de fondsfinansierede aktivitetsområder, be-
slutte at overføre op til 20 pct. af det årlige budget inden for hvert aktivitetsområde til et an-
det område (hvor det maksimalt må tilføre 50 pct. af budgettets størrelse), hvis dette vurde-
res at være en bedre udnyttelse af ressourcerne i det givne år. Større overførsler mellem de 
fondsfinansierede aktivitetsområder kræver Novo Nordisk Fondens bestyrelses godkendelse. 
 
SDCS udarbejder økonomiopfølgning til brug for regionens fire årlige økonomi- og aktivitets-
opfølgninger. Der arbejdes derudover på en model til at monitorere og afrapportere den sup-
plerende behandlingsaktivitet. Modellen indstilles af bestyrelsen til godkendelse i regionens 
koncerndirektion. 
 
For SDCS’ budget gælder de statsligt fastsatte bevillingsregler for regionen, det vil sige bud-
get- og regnskabssystemet for regioner. 
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11  Drift, it og service 
Kapitlet beskriver modellen for drift og vedligeholdelse af Steno Diabetes Center Sjælland, her-
under administration, service, it-systemer, infrastruktur, udstyr og bygning. 

 Overordnede principper for driften af SDCS 

En forudsætning for at sikre et veldrevet center er, at alle understøttende servicefunktioner vare-
tages smidigt, velorganiseret og kompetent. SDCS’ opgaver inden for drift, service og it integre-
res derfor organisatorisk i Region Sjællands organisation.  
 
SDCS vil i lighed med øvrige aktører i regionen blive fuldt integreret i regionens og sygehusenes 
administrative systemer. Centret bliver en fysisk del af sygehusene og Region Sjælland og kan 
derfor på lige fod med øvrige afdelinger på sygehusene i regionen trække på de tværgående ser-
vicefunktioner – bredt forstået som administrativ, it-mæssig og driftsmæssig service.  
 
Ydelserne til SDCS leveres – med mindre andet er aftalt – i overensstemmelse med de til enhver 
tid gældende standarder og retningslinjer, herunder også regionens indkøbspolitik. Region Sjæl-
land og sygehusene bidrager på den måde til drift og vedligeholdelse af et velfungerende center 
med et bredt administrativt kompetencesæt, ligesom SDCS understøttes med et fuldt integreret 
logistik- og lagersystem samt it-systemer og teknisk setup.  
 
Etablering, udvikling, implementering og koordinering af SDCS’ aktiviteter samt SDCS’ særlige 
rolle som kraftcenter for hele diabetesindsatsen i regionen udgør en betydelig ekstraopgave. Det 
indebærer, at SDCS udover de centralt organiserede funktioner på nogle områder har behov for 
yderligere ressourcer og funktioner. Det kan enten være i form af egne administrative medarbej-
dere eller ved at tilkøbe konsulentbistand eller ekstra ydelser hos en ekstern leverandør. 

 Ansvarsfordeling 

Med udgangspunkt i den aktuelle fordeling og varetagelse af serviceopgaver mellem regionen 
og sygehusene beskrives i tabel 11A, hvordan SDCS serviceres på de forskellige områder.  
 
Finansieringsansvaret følger leveranceansvaret, med mindre andet aftales. Hertil kommer de ge-
nerelle indirekte omkostninger, der er forbundet med fx et øget antal medarbejdere, som dæk-
kes af regionen. Indirekte omkostninger forbundet med større anskaffelser til SDCS, fx serviceaf-
tale til apparatur i forbindelse med supplerende aktiviteter, finansieres af den part, som har fi-
nansieret anskaffelsen. Det forudsættes, at større anskaffelser til SDCS, der er finansieret af 
fondsbevillingen, forud er godkendt af SDCS’ bestyrelse. 
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Tabel 11A: Ansvarlige i Region Sjælland for servicering af SDCS 

 
 
Der er identificeret en række områder, hvor der er behov for yderligere ressourcer i SDCS, for at 
centret kan varetage funktionen som kraft- og videnscenter for hele regionen. Det gælder fx:  
 
• Centerchefer: På hver af de fire sygehusenheder og i psykiatrien oprettes en stilling som cen-

terchef, som bliver ansvarlig for alle aktiviteter under SDCS på den pågældende enhed.  
• Ledelsesbetjening og projektledelse: Sekretariatschef samt AC-ressourcer til betjening af 

SDCS’ ledelse og bestyrelse samt projektledere til at udvikle og drive SDCS-projekter. 
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• Ledelse, koordinering og understøttelse af forskningsprojekter samt programledelsen for initi-
ativerne Minimere ulighed i sundhed, Tværsektorielt samarbejde samt Uddannelse og kompe-
tenceudvikling. 30 

• Budget og økonomi: Medarbejderressourcer til at varetage budget- og økonomiopgaver for 
alle SDCS’ aktiviteter, særligt med henblik på rapportering til bestyrelsen, regionsrådet og 
Novo Nordisk Fondens bestyrelse samt opfølgning på projekters økonomi, fremdrift og resul-
tater. 

• Kvalitetsudvikling: Medarbejderressourcer til at understøtte det kliniske kvalitetsarbejde i 
form af kompetencer til registrering, behandling og formidling af kvalitetsdata samt til bear-
bejdning af data i forbindelse med evalueringer. 

• Kommunikation: Medarbejderressourcer til at understøtte den interne og eksterne kommuni-
kation (herunder pressekontakt), opbygning og drift af hjemmeside, forskningsformidling og 
deltagelse i projekter om patientkommunikation. 

 
 
 

  

                                                                        
30 Centret kan endvidere på lige fod med andre kliniske afdelinger trække på sygehusenes forskningsstøttefunktioner.  
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12  Opstart og indfasning 
Dette kapitel beskriver opstarten og indfasningen af Steno Diabetes Center Sjælland og de akti-
viteter og bevillingsmæssige forhold, der knytter sig hertil.  
 
Den fulde årlige driftsbevilling til SDCS bliver først udmøntet, når ombygningerne på sygehu-
sene er færdiggjort primo 2022. Inden da vil SDCS planlægge de supplerende aktiviteter, der skal 
iværksættes i eksisterende lokaler på de fire sygehusenheder og i psykiatrien. Bevillingens ind-
fasning vil således ske, i takt med at aktiviteterne sættes i gang og under hensyntagen til de fysi-
ske muligheder.  
 
Det fælles projektsekretariat mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden videreføres, ind-
til centrets ledelse og organisation er konsolideret, og funktionerne fuldt ud kan varetages af 
centerstaben på SDCS og i Region Sjælland. 

 Definition af faserne 

Den formelle opstart af SDCS er den 1. januar 2019. På denne dato overdrages ansvaret for 
SDCS – og dermed for drejebogens videre implementering – til SDCS’ bestyrelse. 
 
I perioden, fra bevillingsaftalen er indgået, og frem til at SDCS-ombygningerne er klar primo 
2022, sondres mellem to faser: opstartsfasen og indfasningsperioden. Derefter overgår SDCS til 
driftsfasen. 
 
• Opstartsfase: Perioden fra bevillingsaftalen er indgået til 1. april 2019, hvor de første supple-

rende aktiviteter planlægges at være i drift (dog ikke fuld drift).  
• Indfasningsperioden: Perioden fra 1. april 2019 til SDCS-ombygningerne er klar ultimo 2020 

og tilbygningen ultimo 2021. I indfasningsperioden varetages SDCS’ aktiviteter i eksiste-
rende fysiske rammer. 

• Driftsfasen: Perioden fra primo 2022 og frem. 
 
De fysiske begrænsninger i den to-treårige indfasningsperiode har betydning for det samlede ak-
tivitetsniveau og dermed også for bevillingens absolutte størrelse. I den tiårige aftaleperiode vil 
SDCS have mulighed for at gennemføre et væsentligt aktivitetsløft allerede i de første år, men 
det fuldt planlagte aktivitetsniveau vil først være nået i de sidste seks-syv år.  

 Opstartsfase 

Umiddelbart efter at bevillingsaftalen er underskrevet, vil bestyrelsen for SDCS blive udpeget, og 
centerdirektøren kan igangsætte processen med at besætte de øvrige stillinger i organisationen.  
 
Aktiviteter for SDCS i opstartsfasen 
I opstartsfasen vil der blive sat en række initiativer i gang. Blandt de vigtigste er at: 
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• Nedsætte en bestyrelse for SDCS, udarbejde forretningsorden for bestyrelsen og forberede 
bestyrelsesmøder. 

• Ansætte centerledelsen og besætte de øvrige stillinger i organisationen.
• Etablere grundlaget for et budget for SDCS samt beskrive og aftale bevillingsmæssige og an-

sættelsesmæssige forhold med de endokrinologiske ambulatorier og børneafdelinger.
• Forberede implementeringen af de første kliniske og øvrige aktiviteter, herunder: indhold af 

aktiviteter, fysiske rammer, teknologi, it og registrering, bemanding samt samarbejde med 
andre sektorer.

• Forberede udarbejdelse og indgåelsen af samarbejdsaftaler med de fire sygehusenheder og 
psykiatrien.

• Planlægge de tiltag, der skal iværksættes i løbet af 2019.
• Forberede og koordinere ansøgninger til eksterne forskningspuljer, fx Steno Collaborative 

Grants.
• Følge arbejdet med ombygninger og renoveringer af bygninger til SDCS.
• Indlede dialog med øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark, herunder deltage i koordinering 

af tværregionale initiativer på diabetesområdet. 

Nogle af ovenstående initiativer skal færdiggøres i opstartsfasen, hvorimod flere fortsætter i ind-
fasningsperioden fra 1. april 2019. 

Indfasningsperioden 

Indfasningsperioden løber fra 1. april 2019 til ultimo 2021, hvor alle ombygninger og tilbygninger 
forventes klar til indflytning. 

Aktiviteter for SDCS i indfasningsperioden 
Der vil i indfasningsperioden trinvist blive igangsat initiativer, som skal føre frem til, at SDCS in-
den for det første år efter indflytningen i de nye rammer kan være i fuld drift med alle planlagte 
aktiviteter.  

Blandt de første initiativer, som starter i SDCS, vil være: 

• Optimeret opstartsforløb for voksne med type 1-diabetes.
• Optimeret opstartsforløb for børn og unge.
• Transitionsklinikker for børn og unge.
• Sammedagspakke til komplikationsscreening.
• Styrket tilbud til patienter med diabetes og anden sygdom, blandt andet psykisk sygdom.
• Udarbejdelse af en forskningsstrategi samt igangsættelse af projekter inden for forskning. 

Allerede fra centrets opstart i 2019 vil der således blive søsat forskningsprojekter inden for 
SDCS’ strategiske forskningsområder. 

Desuden vil der blive etableret strukturer og igangsat tiltag inden for forskning, kompetenceud-
vikling, tværsektorielt samarbejde, samarbejde med psykiatrien samt fokusområdet Minimere 
ulighed i sundhed. 
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13 BILAG 1 

Eksempler på mulige KPI’er 
 
KPI står for Key Performance Indicator og et indsats- og resultatmål, som fortæller om retning og 
hastighed for opfyldelsen af strategiske målsætninger.  
 
Nedenstående er en række af mulige KPI’er for Steno Diabetes Center Sjælland. Når der udarbej-
des uddybende initiativbeskrivelser for hver aktivitet i SDCS, vil den endelige række af KPI’er 
blive udarbejdet med inddragelse af relevant klinisk personale.  
 

Aktivitet  Mulige KPI’er 

Behandling Andelen af alle indikatorer i Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD), der er 

opfyldt i SDCS (kongeindikator, national indikator). Særlig vægt på ABC: A1C, 

blodtryk og kolesterol. 

Antal akutte indlæggelser per diabetespatient (nationalt mål). 

Forbedret livskvalitet og værdi for patienten (målt ved fx PRO, SF-36, EQ-

5D). 

Patientoplevet inddragelse (LUP, national indikator). 

Patienttilfredshed med forløbet (LUP, national indikator). 
Forskning Antal og type af publikationer, der er publiceret af forskere tilknyttet SDCS. 

Kliniske forskningsundersøgelser (antal projekter). 

Antal citationer i videnskabelige tidsskrifter, herunder top 1 pct. og top 10 pct. 

Ekstern finansiering (fx via Steno Collabrative Grants eller andre fonde). 
Sammenhængende 

indsats 

Fastholdelse af somatisk syge på arbejdsmarkedet (nationalt mål). 

Samarbejde med kommuner, almen praksis og andre (antal projekter). 

Formidling til fagpersoner uden for sygehuse (antal citationer i relevante me-

dier). 
Uddannelse Antal, deltagere og type postgraduate aktiviteter afholdt for SDCS-personale 

og sundhedsprofessionelle i hele regionen (sygehuse, almen praksis og kom-

muner). 

Antal, deltagere og type prægraduate aktiviteter afholdt for studerende (fx sy-

geplejersker, diætister, fodterapeuter, social- og sundhedsassistenter). 

Antal, deltagere og type patientuddannelsesaktiviteter afholdt for patienter og 

pårørende. 
 
 



OM REGION SJÆLLAND

Region Sjælland er en af fem danske regioner, der har ansvaret for 
sundhedsvæsenet, og for at sikre borgerne i regionen fri og lige adgang 
til sundhedsvæsenets ydelser. Visionen for sundhedsvæsenet i Region 
Sjælland er: Et sundhedsvæsen med borgerens behov i centrum og et 
både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle. 

Region Sjælland skaber et stærkt sundhedsvæsen, der kan tilbyde re-
gionens borgere en nær, sammenhængende og ukompliceret adgang 
til sundhedsvæsenet. En adgang til differentierede sundhedstilbud og 
prioriterede ressourcer til de områder, der skaber mest værdi for borger-
en samt en adgang til et ensartet sundhedsvæsen, uanset hvor i regionen 
man bor. Region Sjælland udvikler et sundhedsvæsen, hvor borgerne 
i regionen, som patient og pårørende, involveres aktivt som partnere 
og medspillere i egen behandling og i udviklingen af regionens sund-
hedsvæsen. 

OM NOVO NORDISK FONDEN

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond med to formål; 
at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forsknings
mæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen, og at 
yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Novo Nordisk Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning 
og udvikling, som forbedrer menneskers helbred og velfærd.
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