
Initiativer godkendt af bestyrelsen

Behandling af diaBetes

Patientcentreret opstartsforløb 
for voksne med type 1-diabetes

Formål og målgruppe
Formålet med initiativet er at skabe et 
ensartet opstartsforløb med et højt fagligt 
niveau. Opstartsforløbet skal bl.a. øge tryg-
heden blandt patienter og pårørende, sikre 
egenmestring af sygdommen, øge andelen 
af ambulante forløb/gennemsnitlig korte-
re indlæggelsestid og inddrage pårørende 
mere end i dag.

Målgruppe
Målgruppen er alle patienter med nyopdaget 
type 1-diabetes i Region Sjælland.

Organisation
Udvikling og afprøvning af initiativet for-
ankres i Endokrinologisk Ambulatorium på 
Sjællands Universitetshospital, Køge. I løbet 
af initiativet udrulles opstartsforløbet til de 
øvrige endokrinologiske ambulatorier i regi-
onen.

Status
Udviklingsarbejdet forventes igangsat på 
Sjællands Universitetshospital, Køge primo 
2020, og de første patienter forventes inklu-
deret medio 2020.

Den optimale første indlæggel-
se – opstartsforløb for børn og 
unge med type 1-diabetes

Formål og indhold
Formålet med initiativet er at skabe et ens-
artet og velkoordineret forløb med et højt 
fagligt niveau fra diagnosetidspunkt og den 
efterfølgende måned for børn og unge med 
nydiagnosticeret type 1-diabetes samt deres 
familier.

Målgruppe
Målgruppen er alle børn og unge med ny-
diagnosticeret type 1-diabetes i Region 
Sjælland.

Organisation
Initiativet gennemføres på alle fire børne- 
og ungeafdelinger i Region Sjælland.

Status
Der er gennemført brugerrejser med et barn 
fra hver af de fire børne- og ungeafdelin-
ger. Fælles regional patientinformation og 
skabelon for individuelle behandlingsplaner 
er under udarbejdelse. Forberedelserne til 
udrulningen af ”Den optimale første indlæg-
gelse” på de fire afdelinger samt etablering 
af en fælles regional hotline er i gang. 
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Praktisk kulhydrattælling og 
gruppekonsultationer for børn 
og unge med type 1-diabetes

Formål og målgruppe
Formålet er at lære børn, unge og foræl-
dre at tælle kulhydrater samt udregne og 
tage korrekt insulin til måltider gennem 
både teori og praktisk madlavning. Samtidig 
omlægges de vanlige individuelle konsultati-
oner til gruppekonsultationer, hvor børnene 
mødes med andre børn med type 1-diabetes 
på en ny måde med mere leg og aktivitet i 
konsultationen, og der skabes rammer for 
netværksdannelse for både børn og foræl-
dre. 

Målgruppe
Børn og unge med type 1-diabetes samt 
deres forældre. Projektet inkluderer initialt 
børn mellem 8-12 år. 

Organisation
Initiativet igangsættes på Børne- og Unge-
afdelingen på Sjællands Universitetshospi-
tal, Roskilde.

Status
Der er gennemført en afdækning af behov 
og ønsker blandt børn med type 1-diabetes 
og deres familier via fokusgruppeintervie-
ws i samarbejde med Professionshøjskolen 
Absalon. Diabetesteamet fra Roskilde har 
deltaget i gruppekonsultationer på Holbæk 
Sygehus’ Børne- og Ungeafdeling for at 
få inspiration og udveksle erfaringer. Der 
er udviklet ”værktøjskasser”, som danner 
grundlag for de praktiske gruppekonsultati-
oner. Der er afholdt kick-off-event, og den 
første gruppekonsultation blev afholdt den 
16. januar 2020 i det nyetablerede gruppe-
rum og køkken i Børneambulatoriet. Der er 
planlagt 10 grupper i alt.  

Individualiseret, tværfaglig 
medicinsk behandling og koor-
dinerede behandlingsforløb til 
patienter med både type 2-dia-
betes og hjerte-kar-sygdom 
(DIACOR) 

Formål og målgruppe
Formålet med initiativet er at tilbyde et spe-
cialiseret forløb for patienter med både dia-
betes og hjertekar-sygdom, hvor personalet 
kan se patientens samlede sygdomsbillede 
som et hele. Den organisatoriske opbygning 
af en fælles klinik for diabetes og hjerte-
kar-sygdom på Holbæk og Slagelse Sygehus 
vil blive undersøgt. 

Målgruppe
Patienter med kendt eller nyopdaget samti-
dig type 2-diabetes og hjertekar-sygdom. 

Organisation
Initiativet vil blive afprøvet på Holbæk og 
Slagelse Sygehus i pilotfasen. Afhængigt af 
erfaringerne og eventuelle justeringer i initi-
ativets opbygning og organisering planlæg-
ges udrulning til regionens øvrige sygehuse. 

Status
Projektet har planlagt opstart på Holbæk 
Sygehus i februar 2020. 
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screening for og Behandling af senkomplikationer

Sammedagsscreening til perso-
ner med diabetes med forløb på 
sygehus

Formål og målgruppe
Sammedagskomplikationsscreening er et 
tilbud til personer med diabetes om at blive 
screenet for komplikationer til diabetes på 
én og samme dag. Initiativet sigter mod at 
implementere ’samme dag under samme 
tag’-konceptet.

Det overordnede formål med initiativet er at 
sikre, at flere patienter bliver screenet for 
alle relevante diabetiske senkomplikationer, 
samt at screeningskvaliteten bliver ensartet 
høj på alle matrikler i Region Sjælland. Ved 
at tilbyde screeninger og svar i et samme-
dags-set-up, sikres den kliniske kvalitet, 
samtidig med at der tages hensyn til patien-
ternes tid.

Målgruppe
Målgruppen er personer med diabetes i for-
løb på et af regionens sygehuse.

Organisation
Initiativet implementeres på Holbæk, Køge, 
Nykøbing Falster, Slagelse samt Næstved 
sygehuse.

Status
Samlet set forventes første samlede Sam-
medagsscreening at blive afprøvet i 2. 
halvdel af 2020. Initiativet er i udviklingsfa-
sen for følgende delprojekter: Fodscreening, 
Øjenscreening, Blod-og urinprøver samt 
Logistik og Information. Delprojektet om-
kring Egen-målinger og Øjenscreening er i 
afprøvningsfasen.

Multidiciplinære teams til perso-
ner med diabetiske fodkompli-
kationer 

Formål og indhold
Formålet er at sikre den bedst mulige be-
handling og øge livskvaliteten for patienter 
med diabetiske fodsår via en indsats med 
fokus på behandling af fodkomplikationer i 
multidisciplinære teams (MDT). Der opbyg-
ges og udvikles organisering af ambulante 
MDT til behandling af diabetiske fodsår. Her-
udover etableres et fagligt netværk mellem 
MDT på tværs af regionens sygehuse. 

Målgruppe
Patienter med diabetiske fodkomplikationer i 
Region Sjælland.

Organisation
På alle regionens fire akutsygehuse – med 
satellitfunktioner på tre udefunktioner samt 
i psykiatrien. 

Status
Projektet er under opstart på Sjællands 
Universitets Hospital i Køge, samt Ortopæd-
kirurgisk Afdeling, Nykøbing F. Der er indgå-
et samarbejdsaftaler med Ortopædkirurgisk 
Afdeling Køge, og der er ved at blive udar-
bejdet samarbejdsaftaler med Ortopædki-
rurgisk Afdeling, Nykøbing F samt Slagelse. 
Arbejdet med at udarbejde nye regionale 
retningslinjer er godt i gang, og der arbej-
des på et mere enkelt visitationssystem for 
sårpatienter i regionen. 
Der er udpeget fagpersoner fra de fire sy-
gehuse og afholdt første møde i det faglige 
MDT netværk. 
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Akutte tværsektorielle forløb til 
personer med diabetiske fod-
komplikationer

Formål og målgruppe
Formålet er at sikre den bedst mulige og 
rettidige behandling af komplicerede sår. 
Initiativet omfatter patientinformation og 
to uddannelsesinitiativer målrettet perso-
nale med kontakt til patienter med fodsår i 
henholdsvis primærsektor og på akutafde-
lingerne. Derudover etableres en hotline for 
behandlere i primærsektoren. 

Målgruppe
Personale der behandler patienter med dia-
betiske fodsår samt patienter med diabeti-
ske fodkomplikationer i Region Sjælland.

Organisation
Udvikling og afprøvning af kompetenceud-
vikling til akutafdelingerne samt hotline for 
diabetiske fodsår forankres i Ortopædkirur-
gisk Afdeling på Sjællands Universitetsho-
spital i Køge og vil efterfølgende blive ud-
bredt til regionens øvrige sygehuse. 
Kompetenceudvikling i primærsektoren 
udvikles i samarbejde med Slagelse Syge-
hus, almen praksis samt flere kommuner og 
forventes udrullet til hele regionen.

Status
Der arbejdes med materiale til patientinfor-
mation og kompetenceudvikling i Akutafde-
lingen. Kompetenceudvikling til primærsek-
toren opstartes i starten af 2020. Hotline 
for diabetiske fodsår afprøves på Sjællands 
Universitetshospital i Køge i 2020.

Indsats målrettet personer med 
vanskeligt helende fodsår og 
amputationer 

Formål og indhold
Formålet er at sikre den bedst mulige be-
handling og øge livskvaliteten for patienter 
med diabetiske fodsår. SDCS bidrager til at 
udvikle rehabiliterende og pallierende ind-
satser til diabetespatienter med vanskeligt 
helende fodsår og amputationer. Herunder 
afklares der behovet for: rehabilitering og 
palliation, forbedret adgang til hjælpemidler, 
arbejdsmarkedstilknytning og specialiseret 
rehabilitering efter amputation. Indsatsen 
bliver en del af en regional Vidensenhed for 
Rehabilitering og palliation til patienter med 
Sår og Amputationer (VIRSA).

Målgruppe
Patienter med vanskeligt helende fodsår og 
amputationer i Region Sjælland.

Organisation
Den overordnede ledelse af indsatsen for 
vanskeligt helende fodsår og amputation 
varetages fra Ortopædkirurgisk Afdeling på 
Holbæk Sygehus som en regional funktion 
for borgere fra hele Region Sjælland. 

Status
VIRSA er under opbygning. Desuden er der 
indgået aftale med Arbejdsmedicinsk Afde-
ling, Holbæk Sygehus og Ortopædkirurgisk 
Afdeling, Slagelse Sygehus om at varetage 
dele af initiativet. 
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indsats målrettet sårBare

Fusionsklinikken - en fælles be-
handlingsenhed til behandling 
af samtidig psykisk sygdom og 
diabetes

Formål og målgruppe
Der etableres en fysisk patientcentreret 
behandlingsenhed i tæt samarbejde mellem 
psykiatrien og diabetesambulatoriet. For-
målet er at optimere behandling af samtidig 
psykisk sygdom og diabetes ved at inddrage 
F-ACT tilgangen (Flexible Assertive Com-
munity Treatment), samt at screene for og 
behandle diabetiske senkomplikationer.

Målgruppe
Patienter med svær psykisk sygdom og 
samtidig diabetes.

Organisation
Fusionsklinikken etableres på Psykiatri-
sygehuset i Slagelse og forankres under 
Distriktspsykiatrien i Psykiatri Vest i tæt 
samarbejde med diabetesambulatoriet på 
Slagelse Sygehus (NSR). Klinikken beman-
des fra 2020 med ca. fire årsværk.

Status
Der er afholdt tre workshops og udført pa-
tientinterviews i udviklingen af initiativet. 
Initiativbeskrivelsen er godkendt, og initia-
tivet videreudvikles og bemandes fra januar 
2020. De første patienter kan henvises og 
modtages fra februar 2020.

Diabetesbussen - en udekøren-
de screeningsfunktion til sårbare 
borgere

Formål og indhold
Diabetesbussen er et initiativ, der sigter 
mod at fremme lighed i sundhed for sårbare 
borgere med diabetes i Lolland, Vordingborg 
og Guldborgsund kommuner ved at tilby-
de screening for senkomplikationer tæt på 
patienten i en setting, hvor patienten alle-
rede kommer eller opholder sig. Diabetes-
bussen indeholder udstyr til øjenscreening, 
fodscreening samt muligheder for at tage 
urin- og blodprøver. Personalet i bussen vil 
desuden fungere som tovholder for aktion i 
relation til fund ved undersøgelser i bussen.

Målgruppe
Sårbare borgere med diabetes, der ikke 
følger screeningsprogrammet for kompli-
kationer hverken på sygehus eller i almen 
praksis.    

Organisation
Initiativet forankres på Nykøbing Falster 
Sygehus. Det geografiske optageområde 
er Lolland, Vordingborg og Guldborgsund 
kommuner.

Status
Bussen hentes hjem til Nykøbing Falster 
Sygehus slut-januar og er klar til at køre 
pilotafprøvning i slut-februar 2020. Derefter 
forventes bussen at gå i drift. 
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Uddannelse

Udvikling og produktion af dia-
betesfilm til Helbredsprofilen

Formål og målgruppe
Formålet med Helbredsprofilens diabetesfilm 
er at sikre let forståelig og tilgængelig viden 
om bl.a. sygdom, behandling og hverdagsli-
vet med diabetes
samt at støtte borgere med diabetes i deres 
egenmestring. Desuden skal filmene sikre 
ensartet information på tværs af sygehuse, 
almen praksis og kommuner.

Helbredsprofilens diabetesfilm vil blive 
tilgængelige for alle via www.Helbredspro-
filen.dk. Filmene vil omfatte både ekspert-
film, der forklarer faktuelle ting omkring 
diabetes, og film med borgere og pårøren-
de, der beretter om egne erfaringer og ople-
velser med at leve med diabetes.

Målgruppe
Voksne med type 1-diabetes, voksne med 
type 2-diabetes, børn og unge med diabetes 
samt gravide med gestationel diabetes – og 
deres pårørende.

Organisation
Filmene produceres af teamet bag Hel-
bredsprofilen, der er forankret i Region 
Sjælland. Initiativet er samtidig et nationalt 
projekt på tværs af alle fem Steno-centre. 

Status
Arbejdet omkring detaljeret beskrivelse af 
film og emner er i gang, og film omhandlen-
de den diabetisk fod samt film i kategorien 
”Fakta om Diabetes” er i proces og forven-
tes lanceret i foråret 2020. 
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