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Sammenfatning 
Det er ambitionen, at Steno Diabetes Center Grønland (SDCG) skal være et nationalt kraft- og videnscenter for 
diabetes og relaterede livsstilssygdomme1 i Grønland og spille en afgørende rolle i et omfattende samarbejde, så 
diabetes- og livsstilsindsatsen udvikles og løftes i hele Grønland.  

Diabetes og øvrige livsstilssygdomme er i hastig vækst i Grønland. Blandt årsagerne er en særlig genetisk disposition 
blandt den grønlandske befolkning for at udvikle type-2 diabetes, en høj forekomst af flere livsstilsrelaterede 
sygdomme samt en hurtig transition fra et traditionelt fangersamfund til et moderne samfund. Det forventes, at 
denne udvikling vil fortsætte de kommende år, hvilket vil øge udgifterne til behandling af diabetes og relaterede 
livsstilssygdomme.  

SDCG skal understøtte, at alle borgere i Grønland tilbydes en ambulant diabetes- og livsstilsindsats på højt fagligt 
niveau, bl.a. ved at tilbyde telemedicinsk konsultation og rådgivning af patienter bosiddende uden for Nuuk. SDCG 
skal også være drivkraft for udvikling og konsolidering af forskning inden for diabetes og relaterede livsstilsygdomme 
samt rådgive fagprofessionelle, der varetager diabetes- og livsstilsopgaver, i hele Grønland.  

Centret skal løfte opgaver i relation til fire kerneområder inden for diabetes og relaterede livsstilssygdomme:  

 Behandling  

 Forskning  

 Forebyggelse og tidlig opsporing  

 Uddannelse af patienter og familier samt kompetenceudvikling af fagprofessionelle  

SDCGs tilbud skal være individualiserede, fleksible og tage udgangspunkt i patientens aktuelle livssituation, herunder 
bopæl, sprogkundskaber og socioøkonomisk status. Det indebærer, at patientens situation betragtes ud fra et 
helhedsperspektiv og ikke ud fra et rent sygdomsperspektiv, og at patientens værdier, præferencer og ressourcer skal 
afdækkes og respekteres. Endvidere indebærer det, at patienten skal være velorienteret om mulige tilbud, 
forebyggelse, behandlinger og om det videre forløb forud for beslutninger herom. God kommunikation, psykosocial 
støtte, patientuddannelse og involvering af familie og lokalsamfund er vigtige forhold, der skal tages i betragtning.  

SDCG skal være drivkraften bag et tæt samarbejde mellem centret og Sundhedsvæsenets øvrige organisatoriske 
enheder, så der vil ske et løft i behandlingen uanset om behandlingstilbuddet gives i SDCG, et sygehus, et 
sundhedscenter eller bygdekonsultation. Det Grønlandske Sundhedsvæsens mangeårige erfaringer og stærke 
kompetencer inden for telemedicin bliver fundamentet herfor, og SDCG skal videreudvikle og styrke de 
telemedicinske kompetencer blandt alle faggrupper i sundhedsvæsenet i Grønland. 

Det er forventningen, at erfaringerne fra SDCG og den viden, der genereres, kan nyttiggøres og have en positiv 
betydning for andre patientgrupper i Grønland. Således vil indsatsen på diabetes- og livsstilsområdet generelt være 
med til at understøtte arbejdet med at styrke indsatsen og forbedre patientforløb i Grønland for patienter med 
kronisk sygdom. 

SDCG etableres i en ny bygning i Nuuk. Placeringen af centret skal være både i umiddelbar nærhed til Dronning 
Ingrids Hospital samtidig med, at den nye bygning er fysisk adskilt fra Dronning Ingrids Hospital. Dette for at sikre en 
selvstændig identitet og for at understrege et ikke-sygehuslignende miljø, samtidig med at en placering i umiddelbar 
nærhed af Dronning Ingrids Hospital vil understøtte synergi mellem centret og relevante afdelinger på Dronning 
Ingrids Hospital.  

 SDCG finansieres af Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og Novo Nordisk Fonden. Selvstyret finansierer 
videreførelsen af de eksisterende aktiviteter i indsatsen over for diabetes og relaterede livsstilssygdomme, mens 
Novo Nordisk Fonden finansierer centrets supplerende aktiviteter, som er et tillæg til de eksisterende aktiviteter 
samt en ny bygning i Nuuk, som skal huse SDCG.  

SDCG etableres med en bestyrelse og en centerledelse og forankres organisatorisk i Det Grønlandske 
Sundhedsvæsen.  

                                                           
1 Relaterede livsstilssygdomme defineres i relation til Steno Diabetes Center Grønland, som hjerte/kar-sygdom og kronisk 
obstruktiv lungesygdom.  
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1. Indledning  
Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og Novo Nordisk Fonden beskriver i nærværende visionsoplæg et 
betydningsfuldt og ambitiøst samarbejde mellem de to parter om en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland. 

1.1 Baggrund for samarbejde mellem Naalakkersuisut og Novo Nordisk Fonden 
Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, der samfundsmæssigt arbejder efter målsætningen om at 

bidrage til at forbedre menneskers liv gennem bedre sundhed, uddannelse og udvikling af et vidensbaseret, 

bæredygtigt samfund. Herunder ydes der støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål samt til 

forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes. Udgangspunktet er fondens vision, som er at yde et betydende 

bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers liv og samfundets bæredygtighed.  

Ambitionen for Novo Nordisk Fonden er at yde et betydeligt bidrag til en substantiel forbedring af tilbuddet til 
borgere med diabetes i hele Rigsfællesskabet. Ambitionen skal ses i lyset af fondens historiske støtte til Steno 
Diabetes Center i Gentofte2, og de indgåede samarbejder med alle regioner i Danmark.  

Novo Nordisk Fonden arbejder selvstændigt og uafhængigt af andre interesser og hensyn end de, der fremgår af 
fondens vedtægtsbestemte formål. Novo Nordisk Fondens uddelinger sker i form af bevillinger uden krav om 
modydelse.  

1.2 Grønland  
Grønland er karakteriseret ved store geografiske afstande og lav befolkningstæthed. Store dele af befolkningen er 
bosat i fjerntliggende og isolerede områder. Befolkningen i Grønland tæller i dag ca. 56.000 personer og fordeler sig 
over 16 byer og ca. 60 bygder. Landets areal dækker to millioner kvadratkilometer. 85 pct. af landet er dækket af 
indlandsis. Infrastrukturen er betinget af det arktiske klima og landskab, hvorfor transport mellem byer og bygder 
foregår ved luft- og søfart. 

Figur 1A: Grønlands areal set i forhold til Europa  

 
 

                                                           
2 Steno Diabetes Center i Gentofte var et privathospital ejet af Novo Nordisk A/S, hvis drift bl.a. var støttet af Novo Nordisk Fonden. 
Den 1. januar 2017 blev Steno Diabetes Center overdraget til Region Hovedstaden som led i etablering af Steno Diabetes Center 
Copenhagen (SDCC).  
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Sundhedsvæsenets ledelse og organisering  
Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse (Styrelsen) har det overordnede ansvar for driften af Det Grønlandske 
Sundhedsvæsen (Sundhedsvæsenet). Styrelsen refererer til Departementet og Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale 
Anliggender og Justitsområdet (Ministeren for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet). 
Landslægeembedet udstikker retningslinjer for sundhedspersonale samt forestår tilsyn med Sundhedsvæsenets 
virke, og refererer direkte til Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet.  

Figur 1B: Sundhedsvæsenets ledelsesstruktur  

 
*Allorfik er et nationalt videns- og behandlingscenter for voksne med rusmiddel- og spilproblemer 

Sundhedsvæsenet er opdelt i fem sundhedsregioner, der betjener hver sin landsdel med et regionssygehus i den 
største by. Derudover er der sundhedscentre i mindre byer samt sundhedsstationer og bygdekonsultationer. Figur 1C 
nedenfor viser en oversigt over organiseringen af Sundhedsvæsenet.   

Sundhedsvæsenets behandlende enheder omfatter:  

 Dronning Ingrids Hospital, landshospital og regionssygehus for Region Sermersooq 

 Regionssygehus: I den største byer i hver af de fire øvrige sundhedsregioner. 

 Sundhedscenter: 500-1200 indbyggere 

 Sundhedsstation: 200-500 indbyggere 

 Bygdekonsultation:  0-200 indbyggere  

For alle sundhedsregioner uden for Nuuk gælder, at det almenmedicinske speciale og hospitalsvæsen fysisk er 
forankret på regionssygehuset og ledelsesmæssigt varetages af en regionsledelse.  

Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fungerer som både regionssygehus for borgerne i Region Sermersooq og som 
landsdækkende hospital (hospitalets funktioner uddybes nedenfor). Det almenmedicinske tilbud til borgere i Nuuk 
varetages af Dronning Ingrids Sundhedscenter3.  

Alle sundhedsvæsenets behandlende enheder varetager diabetes- og livsstilsydelser4, men på enhederne er der 
forskelligt niveau af sundhedsbetjening og –tilbud. Den lægefaglige ekspertise er fysisk tilknyttet Dronning Ingrids 
Hospital, regionssygehusene og sundhedscentrene, og dertil kommer tjenstlige besøg på og telemedicinsk betjening 

                                                           
3 Sundhedscentret i Nuuk varetager kun ambulante opgaver, indlæggelser varetages af Dronning Ingrids Hospital. 
4 Livstilsydelser er i denne sammenhæng indsatser målrettet kronisk obstruktiv lungesygdom, hypertension, overvægt og 

rygning. 
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af bygdesundhedsstationer med varierende mellemrum. Sygeplejefaglig ekspertise er fysisk tilknyttet Dronning 
Ingrids Hospital, regionssygehuse, sundhedscentrene og flere af landets sundhedsstationerne.  Sygeplejersker 
kommer i begrænset omfang på tjenstlige besøg på ikke-sygplejebetjente sundhedsstationer og 
bygdekonsultationer 

Dronning Ingrids Hospital varetager specialiserede behandlingsformer for psykiatriske og somatiske patienter i 
Grønland. Patienter med mere komplicerede behandlingsbehov bliver hovedsageligt henvist til behandling ved 
specialister i Danmark, hvor der er etableret faste samarbejdsaftaler med bl.a. Region Hovedstaden. 
Sundhedsvæsenet omfatter desuden sundhedspleje, psykiatrisk og somatisk hjemmesygepleje og tandpleje, samt 
Landsapoteket, der indkøber og distribuerer lægemidler til Sundhedsvæsenets enheder.  

Figur 1C: Oversigt over de fem sundhedsregioner i Grønland samt tilknyttede sygehuse, sundhedscentre og 
sundhedsstationer/bygdekonsultationer.   

 

*Dronning Ingrids Hospital står i figur 1C anført som regionssygehus. Hospitalet ledes ikke af regionsledelsen i Regions Sermersooq, 
men har fem områdeledelser, der referer direkte til Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse, og som derfor er på samme ledelsesniveau 
som de fem regionsledelser (se figur 1B). 

I Grønland er behandling og medicin gratis for borgerne, og Sundhedsvæsenet afholder omkostninger for både 
transport og ophold i forbindelse med udredning, behandling og kontrol i både Grønland og til visiterede 
behandlinger i udlandet.  
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Et af Sundhedsvæsenets indsatsområder er at sikre, at alle i Grønland har adgang til sundhedsydelser. Derudover er 
der fokus på, at anvendelsen af telemedicin udbredes indenfor flere sundhedsfaglige områder5 for på den måde at 
understøtte lige adgang til sundhedsydelser uanset bopæl og dermed øge antallet af behandlingsmuligheder for den 
grønlandske befolkning. 

De sundhedsfaglige opgaver i Sundhedsvæsenets løses primært af personalegrupperne: Læger, psykologer, 
sygeplejersker, terapeuter, sundhedsassistenter og bygdesundhedsarbejdere. Der forekommer en høj grad af 
fleksibel opgavevaretagelse mellem nævnte personalegrupper. 

Udfordringer for sundhedsbetjening i Grønland 
Den største udfordring i Sundhedsvæsenet er rekruttering og fastholdelse af alle medarbejdergrupper. 
Udfordringerne kompliceres af, at en stor del af vidensmedarbejderne i Sundhedsvæsenet er fra Danmark, og som 
ofte arbejder i Sundhedsvæsenet i korte perioder (typisk fra en til tre måneder). Dette skyldes, at der ikke uddannes 
det nødvendige antal grønlandske fagprofessionelle til at varetage sundhedsopgaverne. De afledte effekter af 
hyppigt skiftende personale er videnstab, manglende kontinuitet og stabilitet, som gør det særligt udfordrende for 
Sundhedsvæsenet at tilbyde ensartet, sikker og lige adgang til sundhedsydelser. Anvendelsen af udefrakommende 
arbejdskraft medfører i nogle sammenhænge yderligere udfordringer i forhold til både det sproglige og kulturelle. De 
danske fagprofessionelle behersker ikke grønlandsk, hvorfor der ofte anvendes tolke under sundhedsbetjeningen. 
Det kan også være vanskeligt for udefrakommende arbejdskraft at forstå de grønlandske levevilkår, livsværdier og 
socioøkonomiske forhold, som har stor betydning for, hvilke behandlingstilbud, der er mest optimale for den enkelte, 
og hvordan sundhedsbetjeningen kan tilrettelægges.  
 
Ydermere er behovet for og efterspørgsel efter sundhedsydelser stigende. Den stigende efterspørgsel skyldes 
primært den demografiske udvikling, hvor befolkningen bliver ældre, og urbanisering, hvor yderområderne affolkes. 
Urbaniseringen giver ændringer i levevis, der kan medføre flere livsstilsbetingede sygdomme såsom diabetes. 
Anvendelsen af telemedicin øger tilgængeligheden til Sundhedsvæsenet for den del af befolkningen, der er 
bosiddende uden for de større byer. Øget tilgængelighed og større viden om sundhedsydelserne betyder, at dele af 
befolkning har stigende forventninger til serviceniveauet.  
 
For at imødekomme rekrutterings- og fastholdelsesudfordringerne arbejder Sundhedsvæsenet bl.a. med at etablere 
rotationsordninger, hvor afdelinger i Danmark dækker stillinger i Grønland ved at sende personale skiftevis af sted i 
faste intervaller.6 Derudover afprøves interne rotationsordninger, hvor sundhedsfaglige stillinger i mindre byer og 
bygder dækkes af personale fra regionssygehusene i kortere perioder. 

Rammer for sundhedsbetjening 
Rammerne for Sundhedsvæsenet i Grønland er overordnet baseret på Landstingsforordningen om 
Sundhedsvæsenets ydelser fra 1997, hvor Sundhedsvæsenets opgaver og forpligtelser er beskrevet. 
Sundhedsvæsenet arbejder ydermere ud fra den nationale sundhedsstrategi. Departementet for Sundhed er på 
nuværende tidspunkt i gang med udarbejdelsen af en ny sundhedsstrategi, som indeholder visionen og en række 
kerneområder, der skal være definerende for sundhedsvæsenets arbejde de kommende år.  

Departementet for Sundhed har ydermere igangsat udarbejdelsen af samarbejdsaftaler inden for sundhedsområdet 
imellem Sundhedsvæsenet og kommunerne i Grønland. Samarbejdsaftalerne skal være med til at definere 
udviklingen på sundhedsområdet, hvor udviklingen skal tilpasses Sundhedsvæsenets og den enkelte kommunens 
lokale vilkår. Ambitionen med aftalerne er samtidig, at kommunerne og Sundhedsvæsenet udvider samarbejdet, så 
den grønlandske befolkning fortsat kan sikres en helhedsorienteret indsats uanset bosted og levevilkår. 

1.3 Diabetes- og livstilsindsatsen i Grønland 
 I 2002 fremlagde en gruppe forskere fra Steno Diabetes Center og Center for Sundhedsforskning i Grønland en 
undersøgelse7, der viste, at op imod hver tiende grønlænder har type 2- diabetes, samt at hver femte har forstadier til 
type 2-diabetes. Undersøgelsen viste samtidig, at omkring 70 pct. af de personer, der blev identificeret i 

                                                           
5 De medicinske områder, hvor der i dag anvendes telemedicin, er primært dermatologi, neurologi, oftalmologi og psykiatri. 
6 Rotationsordningerne omfatter aktuelt ikke diabetes og relaterede livsstilsygdomme. 
7 Diabetes and impaired glucose tolerance among the inuit population of Greenland, Diabetes Care, 2002, Jørgensen ME, 
Bjeregaard P, Borch-Johnsen K. 
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undersøgelsen, ikke tidligere var blevet diagnosticeret. Tallene viste således en markant stigning i forekomsten af 
diabetes, idet diabetes i Grønland i 1960’erne stort set ikke var eksisterende.  

Flere faktorer har haft betydning for denne udvikling, men hovedårsagen tilskrives omfattende livsstilsændringer hos 
befolkningen. Livsstilændringerne menes at være tæt forbundet med urbaniseringen og overgangen fra et 
traditionelt fangersamfund til et moderne samfund, hvilket har været medvirkende til, at befolkningens kost- og 
motionsvaner blandt andet har ændret sig.  Derudover peger undersøgelser på, at inuitbefolkningen er særlig 
genetisk disponeret for type 2-diabetes, hvor imod forekomsten af type 1-diabetes er meget lav. Det er ikke alene 
udviklingen i forekomsten af diabetes, der udgør en udfordring for folkesundheden i Grønland. Det er også, at 
mennesker, som er disponeret for diabetes, ofte har et sygdomsbillede med flere livsstilssygdomme. Det forventes, 
at denne udvikling vil fortsætte de kommende år og i takt med, at flere bliver diagnosticeret med diabetes og 
relaterede livsstilsygdomme, vil udgifterne til behandling af diabetes og relaterede livsstilsygdomme tilsvarende 
stige. 

Forekomsten af type 2- diabetes er en hurtigt voksende udfordring i hele Grønland. De nyeste opgørelser over 
antallet af mennesker, der er diagnosticeret med diabetes viser, at der er omkring 1400 registrerede diabetikere. For 
at sikre befolkningens sundhedstilstand og begrænse sundhedsudgifterne, er det derfor afgørende, at der 
videreudvikles på igangværende initiativer samt igangsættes nye tiltag, der kan forebygge den tiltagende forekomst 
af kroniske livsstilssygdomme.  

Figur 1D: Oversigt over forekomsten af diagnosticerede diabetestilfælde, afrundede tal. 

 Grønland Nuuk Sundheds-
region 
Sermersooq 
ex. Nuuk 

Sundheds- 
region 
Kujataa 

Sundheds- 
region 
Qeqqa 

Sundheds- 
region 
Disko 

Sundheds- 
region 
Avannaa 

Indbyggere 56.000 18.500 4.500 6.500 9000 6000 11.500 

Antal 
patienter 

1400 490  110 200 200 200 200 

Type18 60 60 

Børn 10 10 

Type 2 1300 1300 

Kilde: Det Grønlandske Sundhedsvæsen, juni 2018.  

Støtte fra Novo Nordisk A/S til diabetesområdet i Grønland 
Sundhedsvæsenet har løbende igangsat initiativer, der har sat fokus på diabetesopsporing og -behandling. Denne 
udvikling blev styrket i 2007 med en donation på 10 millioner kroner fra Novo Nordisk A/S, som udmøntede sig i et 3-
årigt nationalt diabetesprojekt, hvor både opsporing og behandlingskvalitet blev løftet. Projektet omfattede 
initialanalyse, innovation, implementering, undervisning, forskning og videns- og kompetenceopbygning om 
diagnosticeret diabetes i Grønland. Som en del af projektet blev der også tilknyttet en PhD-studerende, hvilket 
resulterede i en PhD-afhandling om Diabetes Mellitus i Grønland.9 

Projektet viste, at det er muligt at opnå et markant løft i forhold til tidlig opsporing, behandling og diabetesomsorg 
med en systematisk indsats. På baggrund af Diabetesgruppens erfaringer og resultater besluttede Selvstyret i 2010 
at videreføre indsatsen, men med et bredere livsstilssigte, hvor der i tillæg til diabetes blev sat fokus på relaterede 
livsstilsygdomme (kronisk obstruktiv lungesygdom og hypertension) samt indsatser målrettet overvægt og rygning. 
Livsstilsgruppens virke og opgaver er siden 2011 blevet finansieret af Selvstyret med en årlig budgetramme på 4,5 
mio. kr. 
 
Etablering af Livsstilgruppen og Livsstilsambulatoriet i Nuuk 
Livstilsgruppen er forankret i livstilsambulatoriet i Nuuk, og består af en almen mediciner, en sygeplejerske, en 
bachelor i ernæring og en fodterapeut, men har samtidig klinisk samarbejde med relevante afdelinger og laboratorier 
på Dronning Ingrids Hospital. Samarbejdet faciliteres af, at livstilsambulatoriet er fysisk placeret i Dronning Ingrids 

                                                           
8 Skønsmæssigt er omkring halvdelen af patienterne med type 1-diabetes tilflyttere. Det antages, at en delgruppe af de patienter, 
der er registreret med type 1-diabetes, kan være fejlklassificeret. Det kan bl.a. dreje sig om patienter med monogen arvelig 
diabetes. 
9 Diabetes Mellitus in Greenland, by M.D. specialist in general medicin Michael Lynge Pedersen, Aarhus University 2011                                                          
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Sundhedscenter, som er fysisk integreret i Dronning Ingrids Hospital. Livsstilsambulatoriet fungerer som et 

diabetesambulatorium, hvor der tillige behandles andre livsstilsygdomme. 

Livstilsgruppen varetager i dag udvikling af guidelines, patientvejledninger, monitorering af diabetes og 
livsstilsygdomme i Grønland, undervisning af sundhedspersonale, vidensopsamling omkring diagnosticeret diabetes 
og livsstilsygdom i Grønland mm.  

Metoderne udviklet i livstilsgruppen i Nuuk er udbredt i de øvrige sundhedsregioner i Grønland. Idet de enkelte 
regioner har forskellig geografi og rekrutteringsvilkår er tiltag dog implementeret med en vis variation.  
 

1.4 Telemedicin og it-infrastruktur 
Sundhedsvæsenet har én Elektronisk Patient Journal (EPJ); Cosmic, som forbinder alle Sundhedsvæsenets enheder 
og skal sikre en systematiske registrering af sundhedsdata for hele den grønlandske befolkning. Grønland er det 
første land i verden med et landsdækkende EPJ-system. Implementeringen af Cosmic har øget effektiviteten i 
Sundhedsvæsenet både klinisk og administrativt, idet sundhedsinformation om grønlændere er tilgængelige straks 
efter oprettelsen, uanset hvor i landet borgeren er i kontakt med Sundhedsvæsenet. På nuværende tidspunkt dækker 
den sundhedsfaglige registrering i Cosmic de fleste byer i Grønland og det forventes, at samtlige funktioner i Cosmic 
er fuldt implementeret i løbet af efteråret 2019 
 
Den arealmæssige fordeling af befolkningen i Grønland giver udfordringer både i form af store afstande imellem 
bosted og behandlingssted, men også i forhold til de konsultations- og behandlingsmuligheder, der er tilgængelige 
for borgerne, særligt uden for Nuuk. Anvendelsen af telemedicin er derfor en grundlæggende forudsætning for at 
tilbyde sundhedsydelser til alle i Grønland, og brugen af telemedicin har i mange år bidraget til et øget og forbedret 
tilbud af sundhedsydelser for både akutte og ambulante patienter. Alle sundhedsregioner anvender i dag 
telemedicin. Der anvendes særligt to systemer inden for telemedicin (Pipaluk og Skype for Business). Der anvendes 
endvidere et særskilt system for teleoftalmologiske betjening. I geografiske områder, hvor internettet er særligt 
ustabilt anvendes telefon og fax fortsat. 
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2. Vision og målsætninger for diabetes- og livstilsindsatsen 
Selvstyret og Novo Nordisk Fonden har tilsammen stærke forudsætninger for at etablere et vidtgående samarbejde, 
der skal sikre en styrket diabetes- og livsstilsindsats i Grønland.  

Den overordnede vision og retning for samarbejdet mellem Selvstyret og Novo Nordisk Fonden er at:  

 Forbedre almen sundhed og livskvalitet for alle borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme 

 Bidrage til en sammenhængende diabetes- og livsstilsindsats tæt på borgerne  
 
Indsatsen skal være bredtfavnende, sammenhængende og til gavn for alle borgere med diabetes i Grønland uanset 
bopæl og socioøkonomisk status, og der vil blive lagt særlig vægt på, at den enkelte borger skal være 
omdrejningspunktet for indsatsen. 
 
Etableringen af Steno Diabetes Center Grønland (SDCG) er kernen i samarbejdet og for indfrielsen af den fælles 
vision. Centret skal fungere som landets nye kraft- og videnscenter for behandling, forebyggelse, tidlig opsporing, 
forskning, uddannelse, kompetenceudvikling og udbredelse af viden, og derved understøtte et løft og en høj kvalitet i 
diabetes- og livsstilsindsatsen i hele Grønland. 
 
Samarbejde og vidensdeling mellem SDCG, sygehuse, sundhedscentre, bygdekonsultationer, universitet og øvrige 
forsknings- og uddannelsesinstitutioner skal styrkes via centret gennem øget anvendelse af teknologiske værktøjer 
og muligheder såsom telemedicin og dataopsamling. Centeret skal samtidig understøtte mulighederne for et 
stærkere samarbejde mellem sundhedsvæsenet og kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme blandt 
højrisikogrupper.  
 
Figuren nedenfor opsummerer visionen, målsætningerne og nøgletiltagene for at sikre en styrket diabetes- og 
livsstilsindsats i Grønland. 
 
Figur 2A: Vision, målsætninger og tiltag 
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2.1 Målsætninger  
Fem overordnede målsætninger konkretiserer visionen om at styrke diabetes- og livsstilsindsatsen i Grønland. De 
fem målsætninger uddybes nedenfor. 
 
Patientcentreret, evidensbaseret og sammenhængende behandling på højt fagligt niveau 
SDCG tilbyder alle borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme i Grønland evidensbaserede og let 
tilgængelige ambulante behandlingstilbud. Behandlingstilbuddene skal være på højt fagligt niveau, samt individuelt 
og kulturelt tilpassede og være funderet i en helhedsorienteret tilgang til diabetes og relaterede livsstilssygdomme, 
hvor både behandling, tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme er i fokus. Tilgængeligheden til 
behandlingstilbuddene sikres gennem centeret med landsdækkende telemedicinske ydelser. 
 
Et internationalt og arktisk funderet forsknings- og uddannelsesmiljø  
SDCG samarbejder med Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), Steno Diabetes Centrene i Danmark og andre 
relevante internationale forsknings- og uddannelsesmiljøer om forskningsområder, der i særlig grad anvender de 
grønlandske arktiske og strukturelle forhold til at frembringe anvendelsesorienteret viden og indsigt om diabetes og 
relaterede livsstilssygdomme. Forskningen skal gavne de borgere indsatsen er rettet mod, og samtidigt bidrage til at 
opsamle og kvalitetssikre data samt sikre viden om de særlige behov, der er i de arktiske områder.  

Borgere har kompetencer til at håndtere egen sundhed og sygdom 
SDCG bidrager til, at borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, deres familier og lokalsamfund får 
styrket kompetencerne til at tage ansvar for egen sundhed og sygdom samt til at blive aktive medspillere i forhold til 
livsstil, forebyggelse, diagnostik, behandling og opfølgning. 
 
Fagprofessionelle har kompetencer til at levere en indsats af høj faglig kvalitet 
SDCG understøtter, at fagprofessionelle, som arbejder med diabetes og relaterede livsstilssygdomme, har 
kompetencer på et højt fagligt niveau samt teknologisk kendskab til at håndtere patientcentreret forebyggelse, tidlig 
opsporing, diagnostik, behandling og rehabilitering med understøttelse og udvikling af telemedicinske muligheder.  
  
Et stærkt tværfagligt og tværsektorielt samarbejde  
SDCG understøtter og videreudvikler det tværfaglige og tværsektorielle samarbejde om diabetes og relaterede 
livsstilsygdomme både internt i Sundhedsvæsenet og med eksterne samarbejdsparter. Centret bidrager til udvikling 
af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag, som tager afsæt i den grønlandske kultur og det grønlandske 
familieliv med fokus på lokale forhold i byerne eller bygderne.  
 

2.2 Nye tiltag for at styrke den samlede diabetes- og livsstilsindsats 
For at realisere vision og målsætninger vil fem overordnede tiltag blive implementeret. Tiltagene omfatter etablering 
af nye fysiske rammer til SDCG, behandling, forskning, uddannelse, tværsektorielt og tværfagligt samarbejde om 
bl.a. forebyggelse og tidlig opsporing af diabetes og senkomplikationer af diabetes. 

Etablering af Steno Diabetes Center Grønland  
En grundpille for at kunne styrke og forbedre indsatsen mod diabetes og relaterede livsstilssygdomme er etablering 
af et center, SDCG. Centret etableres i en ny bygning i nær tilknytning til Dronning Ingrids Hospital og skal fungere 
som behandlings-, forsknings- og videnscenter for en patientcentreret og helhedsorienteret indsats mod diabetes og 
relaterede livsstilssygdomme for alle borgere i Grønland.  

Alle borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme tilbydes et tværfagligt og patientcentreret 
behandlingstilbud 
SDCG skal udvikle, tilbyde og udbrede et patientcentreret, ambulant, tværfagligt behandlingstilbud på højt fagligt 
niveau til alle borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme i Grønland. Der skal udvikles og implementeres 
nye supplerende behandlingstilbud, som tager udgangspunkt i de særlige behov og præferencer borgere med 
diabetes og relaterede livsstilsygdomme har i Grønland.  

For at understøtte dette skal telemedicinske løsninger styrkes og teknologiske muligheder for dataopsamling 
videreudvikles, så borgere uanset bopæl og socioøkonomisk status har mulighed for at få adgang til Centrets ydelser 
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og initiativer. Tilsvarende skal fagprofessionelle udenfor Nuuk sikres mulighed for at samarbejde med Centret om 
aktiviteter til gavn for de lokale borgere. 

Inddrage borgere, familier og lokalsamfund i forebyggelse, diagnostik, behandling og opfølgning af diabetes og 
relaterede livsstilssygdomme 
SDCG skal videreudvikle og tilbyde en uddannelsesindsats, som målrettes både borgeren med diabetes og relaterede 
livsstilsygdomme, dennes familie og lokalsamfundet, så alle understøttes i at opnå relevante kompetencer til at 
håndtere nævnte sygdomme. Uddannelsesindsatsen differentieres under hensyntagen til den enkeltes muligheder, 
sundhedskompetencer, sproglige kompetencer, geografiske bopæl og sociale situation. Udvikling af kompetencerne 
baserer sig både på viden, handlemuligheder og støtte fra Sundhedsvæsenet og andre sektorer ved brug af 
uddannelse, teknologi og tværfaglige teams.  

Forskning i diabetes og relaterede livsstilsygdomme styrkes og udbygges til højt fagligt niveau 
SDCG skal understøtte, at Grønlands nuværende kliniske forskning i diabetes og relaterede livsstilssygdomme 
videreudvikles og styrkes, samtidig med, at der sikres grundlag for udvikling af nye forskningsområder og -
samarbejder. Forskningen er anvendelsesorienteret og understøtter således, at ny viden hurtigt omsættes til 
landsdækkende praksis for at løfte kvaliteten. Centrets forskning vil ske i samarbejde med Ilisimatusarfik (Grønlands 
Universitet), sygehusene i Grønland, Steno Diabetes Centrene i Danmark og andre internationale arktiske 
forskningsmiljøer.  

For at opnå dette skal der arbejdes målrettet på at fremme et bredtfavnende og tværfagligt forsknings- og 
talentudviklingsmiljø, som gør det attraktivt at være forsker og forskningspartner ved SDCG.  

Udvikling af initiativer, der styrker uddannelsesmuligheder af fagprofessionelle, der arbejder med diabetes og 
livstilssygdomme  
SDCG skal understøtte, at der uddannes flere sundhedsfaglige ressourcer i Grønland, og at der tilbydes endnu bedre 
vilkår for kompetenceudvikling inden for diabetes og livstilssygdomme. Det skal bl.a. ske gennem uddannelse, 
kompetenceudvikling og øget videndeling mellem fagprofessionelle på sygehuse og øvrige behandlingssteder samt 
på tværs af sektorerne.   
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3. Etablering af Steno Diabetes Center Grønland  
I dette kapitel beskrives SDCGs ambitioner og indsats for centrets fire kerneområder; behandling, forskning, tidlig 
opsporing og forebyggelse samt uddannelse og kompetenceudvikling. 

3.1 Ambitioner og målsætning for behandling  
Det er målsætningen for SDCG, at behandlingen skal være patientcentreret, evidensbaseret og sammenhængende. 
Målsætningen skal bidrage til at indfri den samlede vision om at forbedre almen sundhed og livskvalitet for alle 
borgere med diabetes og relaterede livstilssygdomme gennem en sammenhængende diabetes- og livstilsindsats tæt 
på borgeren.  

SDCG skal bygge videre på den viden, de erfaringer og kompetencer, som Livsstilambulatoriet i Nuuk, 
regionssygehusene og sundhedscentrene har indenfor behandling af diabetes- og relaterede livsstilsygdomme. 
SDCGs indsatser skal favne alle borgere i Grønland samtidige med, at SDCG skal varetage ambulante 
behandlingsopgaver for patienter fra Dronnings Ingrids Sundhedscenters optageområde, svarende til de opgaver 
Livsstilsambulatoriet i Dronnings Ingrids Sundhedscenter varetager i dag.  

Der sondres i det følgende mellem standardaktiviteter og supplerende aktiviteter. Standardaktiviteterne tager 
udgangspunkt i det nuværende, offentligt finansierede behandlingstilbud i Grønland. Standardaktiviteten inden for 
diabetes omfatter både farmakologisk og nonfarmakologisk behandling af diabetes, samt screening for og 
behandling af senkomplikationer. Endvidere omfatter standardaktiviteten patient- og pårørendeundervisning10 og 
rehabilitering. Standardaktiviteten inkluderer funktioner i henhold til det gældende ydelseskatalog11. 

Supplerende aktiviteter er et tillæg til og en forbedring af den eksisterende aktivitet på diabetes- og livstilsområdet. 
De supplerende aktiviteter har til formål at øge kvaliteten af, samt udbrede det eksisterende tilbud til 
diabetespatienter. Dette sker blandt andet ved at udvikle og afprøve nye indsatser og tiltag overfor diabetes- og 
relaterede livstilssygdomme, der kan øge deltagelse i, udbredelse af og patienttilfredshed med eksisterende eller nye 
tilbud. Novo Nordisk Fondens bevilling til SDCG finansierer de supplerende aktiviteter. De supplerende aktiviteter 
evalueres løbende og kan overgå til at være en standardaktivitet, hvis de viser sig effektfulde. 

I det følgende beskrives de eksisterende ydelser på diabetes- og livstilsområdet i Grønland.   

3.1.1 Standardbehandling for diabetes og relaterede livstilssygdomme 
Livstilsgruppen, Dronning Ingrids Sundhedscenter, varetager behandling af diabetes, hypertension og kronisk 
obstruktiv lungesygdom samt rådgivning om rygestop og vægttab. Livsstilgruppen har udarbejdet kliniske 
vejledninger, som omfatter screeningsmetode, diagnosticering, udredning, behandlingsmål mm. Livstilsgruppen har 
desuden udarbejdet både grønlandsk- og dansksproget oplysningsmateriale til patienter i form af håndbøger og DVD 
film. Der er i udarbejdelsen af materialet taget højde for, at de fagprofessionelle har forskellige forudsætninger og 
sprog.  

Diabetes  
Diagnosticering: Diabetes diagnosticeres i henhold til internationale retningslinjer oftest ved brug af HbA1c-måling. 
Diagnostik foregår ved case-finding, dvs. ved undersøgelse af patienter der henvender sig til Sundhedsvæsenet med 
symptomer eller vurderes i risiko for diabetes.12  

Standardkontrol: Diagnosticerede diabetespatienter tilbydes løbende kontrol og behandling; typisk to til fire gange 
årligt. De fleste behandlende enheder i Sundhedsvæsenet kan varetage den rutinemæssige kontrol af diabetes, som 
omfatter måling af bl.a. højde/vægt, hjemmeblodtryk, HbA1c og relevante blodprøver. Dog er det kun få bygder, 
hvor der kan måles HbA1c og tages de relevante blodprøver, og varetagelsen af standardkontrol er derfor afhængig 

                                                           
10 ’Patienter og pårørende’ vil i visionsoplægget også blive refereret til som familier 
11 Fra februar 2015 
12 Fra Aasiaat er iværksat en screeningsindsats, hvor alle over 40 indkaldes til nærmest sundhedsenhed med henblik på 
undersøgelse for livsstilssygdom.  
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af, at en tilrejsende fagprofessionel foretager disse målinger, eller af at patienten tager til nærmeste 
sundhedscenter/sygehus. Omkring 85 pct. af de diagnosticerede diabetespatienter får målt HbA1c hvert år13.  

Fodundersøgelser: Fodundersøgelse tilbydes til diabetespatienter en gang årligt. På enheder, hvor patientgrundlaget 
er tilstrækkeligt, foretages der, ud over standardkontrol, screening af fødder med biothesiometer og/eller 
monofilament. På mindre enheder er det udgangspunktet, at patienterne tilses af tilrejsende fagprofessionel eller 
tager til nærmeste sundhedscenter/sygehus. Godt halvdelen, 55 pct. af diabetespatienterne, får undersøgt deres 
fødder årligt14.  

Øjenundersøgelser: Øjenundersøgelse tilbydes til diabetespatienter en gang hvert andet år, hvis der ikke er tegn på 
diabetiske øjenforandringer. Patienter med diabetiske øjenforandringer kontrolleres hvert år efter aftale med 
speciallægerne på Glostrup Hospital, Danmark. Øjne screenes på enheder med øjenudstyr, for øvrige enheder tager 
patienten til nærmeste by med udstyr. Patienter, som af logistiske årsager ikke kan komme til en enhed med 
øjenudstyr, bliver tilset af en tilrejsende speciallæge hvert andet år. Specialuddannet sygeplejerske fra Steno 
Diabetes Center Copenhagen eller speciallæge læser og beskriver billederne. Omkring 80 pct. af diabetespatienterne 
får screenet deres øjne hvert andet år15.  

Skema 3A: Illustreret i generelle træk hvilke ydelser, diabetespatienter kan forvente at modtage 
 Livsstilsambulatoriet i 

Nuuk 
Øvrige regionssygehus 
(4) 

Sundhedscenter (12) Sundhedsstation/ 
Bygdekonsultation (56) 16  

Rutinekontrol (2-4 
gange årligt) 

Læge/sygeplejerske Læge/sygeplejerske/ 
sundhedsass..  

Læge/sygeplejerske/ 
sundhedsass.. 

Sundhedsstation: ved 
sygeplejerske. Bygdekons: 
bygdesundhedsmedarbejder 
samt ved besøgende 
fagprofessionel. Eller patient 
tager til nærmeste 
sundhedscenter/sygehus.  

Diabetesskole Nej På Aasiaat 
Regionshospital.  

Nej Nej 

Livsstilssamtale Ja Ja Ja Ja 

Screening af fødder 
(1 årligt) 

Fodterapeut Læge/Sygeplejerske/ 
Sundhedsassistent  

Læge/Sygeplejerske/ 
Sundhedsassistent 

Patient tager til nærmeste 
sundhedscenter/sygehus og 
tilses af læge/sygeplejerske/ 
Sundhedsassistent eller af 
læge. 

Screening af øjne*  
 

Billedtagning: Ja 
Læsning af billede: 
telemedicinsk ved 
specialist sygeplejerske 
eller speciallæge 
Øjenkonsultation: Ved 
tilrejsende specialist fra 
Danmark eller Norden 
eller ved telemedicinsk 
konsultation fra 
Glostrup Sygehuse. 

Billedtagning: Ja 
Læsning af billede: 
telemedicinsk ved 
specialist sygeplejerske 
eller speciallæge 
Øjenkonsultation: Ved 
tilrejsende specialist fra 
Danmark eller Norden 
eller ved telemedicinsk 
konsultation.  

Billedtagning: På 5 enheder. På 
øvrige enheder tager patient til 
nærmeste 
sundhedscenter/sygehus med 
øjenudstyr. 
Læsning af billede: 
telemedicinsk ved specialist 
sygeplejerske eller speciallæge  
 
Øjenkonsultation:  Ved 
tilrejsende specialist fra 
Danmark eller Norden 
eller ved telemedicinsk 
konsultation. 

Billedtagning: Patienten 
rejser til nærmeste 
sundhedscenter/sygehus 
med øjenudstyr. 

Komplikationer Afhængigt af komplikationen, foregår det på Dronning Ingrids Hospital, Livstilsambulatoriet i Nuuk eller lokal 
behandlingsenhed. Ved behov for mere avanceret behandling, henvises patienten til Danmark.  

* Udstyr til øjenscreening findes på 9 enheder: Dronning Ingrids Sundhedscenter (Livsstilsambulatorie)t i Nuuk, regionssygehusenere i Qaqortoq, 
Ilulissat, Aasiaat, Sisimiut og sundhedscentrene i Upernavik. Uummannaq, Maniitsoq og Tasiilaq. 

Omfanget af undersøgelse- og behandlingstilbud for diabetes er differentieret afhængig af størrelsen på den lokale 
sundhedsenhed. Der er dog lokalt store forskelle i, hvordan diabetesindsatsen er implementeret på de forskellige 
enheder. Forskellene grunder både i hvilken faglighed, det er muligt at rekruttere og hvilken ressourceramme, der er 

                                                           
13 Data fra 2017 
14 Udtræk fra Cosmic (Sundhedsvæsenets EPJ), 2017  
15 Udtræk fra Cosmic (Sundhedsvæsenets EPJ),, 2017 
16 Ca. 18 pct. af den grønlandske befolkning får deres primære sundhedsbetjening fra en sundhedsstation/bygdekonsultation 
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afsat. Skema 3A illustrerer i overordnede træk hvilke ydelser, diabetespatienter kan forvente at modtage på de 
forskellige organisatoriske sundhedsenheder.  

Kronisk obstruktiv lungesygdom 
Med anvendelse af Livstilsgruppens metode gennemføres undersøgelse for og behandling af kronisk obstruktiv 
lungesygdom. Patienter rådgives til rygestop og sættes i medicinsk behandling. Årligt registreres rygestatus, 
spirometri, klassifikation.  

Hypertension 
Med anvendelse af Livstilsgruppens metode gennemføres undersøgelse for og behandling af hypertension. Patienter 
rådgives til rygestop, fysisk aktivitet, kost- og alkoholændringer samt vægttab. Sættes i medicinsk behandling. Årligt 
registreres rygestatus, BMI, væsketal. 

Monitorering 
Der er etableret et it-baseret værktøj i den elektroniske patientjournal17, som Livsstilgruppen anvender til systematisk 
at følge patienterne og sikre grundlag for kvalitetssikring og -udvikling. Fra Livstilsgruppen udsendes ca. hver tredje 
måned en liste over patienter, der er undersøgt, til regionssygehusene.  

Endelig tilbyder Livstilsgruppen hvert år uddannelse af personale på enheder udenfor Nuuk. 

3.1.2 Supplerende behandlingstiltag 
De supplerende behandlingstiltag har som overordnet formål at sikre et løft i behandlingskvaliteten til alle patienter i 
landet, således at der, med afsæt i Livstilsgruppens metoder, sikres en udvidet, mere konsistent diabeteskontrol og 
komplikationsscreening på tværs af landet. Desuden har tiltagene til formål at intensivere den tidlige opsporing 
blandt patienter med udiagnosticeret diabetes og relaterede livstilssygdomme18 samt borgere i højrisiko for at 
udvikle disse sygdomme (jf. afsnit 3.3 om forebyggelse og tidlig opsporing).  

De supplerende behandlingstiltag vil blive udviklet på og koordineret af SDCG i et tæt tværfagligt samarbejde 
mellem centrets specialister, andre relevante specialer og faggrupper fra alle niveauer af Sundhedsvæsenet samt 
øvrige relevante aktører, som fx familier. De supplerende tiltag skal desuden være levedygtige og robuste i en 
organisation, hvor der er stor personaleomsætning, og hvor fastholdelse af viden er en udfordring. I udvikling af de 
supplerende behandlingstiltag vil der derfor også være fokus på den organisatoriske forankring af de supplerende 
behandlingstiltag. 

Det er centralt for tiltagene, at de tager udgangspunkt i patientens behov og i grønlandsk kultur og sprog, 
rammebetingelser og familieforhold. I forhold til livstilsrådgivning er det eksempelvis relevant at inddrage hele 
familien i omlægning af motions- og kostvaner, ligesom der skal tages højde for det udbud af fødevarer der er 
tilgængeligt.  

Det er desuden centralt, at tiltagene har potentiale for at nå ud til alle enheder i Sundhedsvæsenet, og dermed sikre 
adgang til et diabetes og livstilstilbud for alle borgere i Grønland. Med henblik på at sikre bæredygtigheden af 
tiltagene udvikles tiltag, der økonomisk, infrastrukturelt og rekrutteringsmæssigt har potentiale til implementering i 
standardbehandlingen. 

Nedenfor fremgår en række konkrete forslag til supplerende ambulante specialtilbud:  

 Etablering af tiltag, der bidrager til en styrkelse og konsolidering af behandlingskapaciteten og 
behandlingskvaliteten. 

 Udvikling og udbredelse af telemedicinske konsultationer med fagprofessionelle inden for diabetesområdet, 
herunder læger, i decentrale enheder. 

 Sikre kompetencer og udstyr til i højere grad at kunne gennemføre diabeteskontroller og livstilstiltag i decentrale 
enheder.  

                                                           
17 Grønlands Sundhedsvæsen har systemet Cosmic som EPJ.  
18 Relaterede livsstilsygdomme vil omfatte kronisk obstruktiv lungesygdom og hjerte/kar-sygdomme. 

 



S i d e  | 16 

 

   

 Udvikle og tilbyde individ-, familie- og gruppeorienterede konsultationer med udgangspunkt i lokale og 
kulturelle forhold. 

 Tilbud om rådgivning ved diætist.  

 Etablering af video- og telefonkonsultationer med Steno Diabetes Centre i Danmark med henblik på videndeling 
og ekspertrådgivning. 

 Styrke monitorering, analyse og formidling af data om diabetes og relaterede livstilssygdomme indsamlet af 
SDCG. 

 Tilbyde genetisk udredning af diabetespatienter, bl.a. med henblik diagnosticering af MODY, LADA mv. 

Forslagene vil blive videreudviklet og prioriteret i drejebogsfasen19, som en del af drejebogsfasen skal det endvidere 
vurderes hvilke tilbud, der kan implementeres før en bygning til at huse SDCG står klar til ibrugtagning. 

3.2 Ambition og tilgang til forskning  
Det er målsætningen, at SDCG skal yde et betydeligt bidrag til forskning i behandling og forebyggelse af diabetes og 
relaterede livsstilsygdomme i Grønland og således være med til at konsolidere og videreudvikle de eksisterende 
grønlandske forsknings- og undervisningsmiljøer, så forskning i arktisk diabetes og relaterede livsstilsygdomme 
styrkes og udbygges til højt fagligt niveau. 

SDCGs forskningsindsats skal understøtte, at der tilvejebringes ny evidensbaseret praksisnær viden om diabetes og 
relaterede livsstilssygdomme, som kan omsættes til praksis, så den samlede diabetes- og livsstilsindsat i Grønland 
styrkes. For at opnå dette skal SDCG understøtte, at forskningskapacitet og kompetencer forankres, øges og styrkes i 
Grønland.  

Sundhedsforskningen i Grønland har i mange år været fokuseret på dels klinisk forskning og 
sundhedstjenesteforskning med afsæt i det brede almenmedicinske sundhedsvæsen og dels i 
befolkningsundersøgelserne20, der sammen med den indsamlede data om livstilspatienter udgør et solidt grundlag 
for epidemiologiske undersøgelser af forebyggelse og behandling på livstilsområdet.  

Grønland har på sundhedsområdet flere spirende forskningsmiljøer og forskere med et internationalt potentiale, 
eksempelvis Grønlands Center for Sundhedsforskning, som er et netværk af forskere indenfor sundhedsområdet, der 
bedriver klinisk forskning og sundhedstjenesteforskning med afsæt i det brede almen medicinske sundhedsvæsen i 
tyndtbefolkede områder.21 Formålet med netværket er at styrke samarbejdet mellem forskere fra andre lande og 
sundhedspersonale i Grønland, at fremme forskningssamarbejdet inden for Grønland, og at lette samspillet mellem 
forskere fra andre lande med det grønlandske samfund. Grønlands Center for Sundhedsforskning er forankret i og 
fysisk placeret i det grønlandske universitetsmiljø, og har tætte samarbejdsrelationer til flere danske universiteter og 
Steno Diabetes Center København.22  

Der er også tradition for et tæt samarbejde med danske forskningsmiljøer, bl.a. Steno Diabetes Center Copenhagen, 
som i mange år har bedrevet forskning i Grønland og forskning baseret på data indsamlet i Grønland om grønlandske 
patienter. 

For at indfri målsætningen om at få etableret et internationalt arktisk funderet forskningsmiljø til gavn for borgere 
med diabetes og relaterede livsstilsygdomme, vil SDCG styrke samarbejde med alle relevante nationale og 
internationale forskningsmiljøer. Desuden er Grønlands Center for Sundhedsforskning beliggende på Ilisimatusarfik 
(Grønlands Universitet), og nær det veletablerede og internationalt velrenommerede Pinngortitalerffik 

                                                           
19 I drejebogsfasen udarbejdes en konkretisering af visionen (en implementeringsplan). Drejebogsfasen efter godkendelse af 
visionsoplægget hos både Det Grønlandske Selvstyre og Novo Nordisk Fondens bestyrelse. 
20 Den næste befolkningsundersøgelse forventes offentliggjort forår 2019. I forbindelse med indsamling af data til denne, har 
Professor Marit Eika, Steno Diabetes Center Copenhagen, stået i spidsen for indsamling af supplerende data, som skal danne 
grundlag for forskningsprojekter om diabetes og relaterede livsstilsygdomme i Grønland.  
21 Grønlands Center for Sundhedsforskning (GCHR) blev etableret i 2008 ved Institut for Sygepleje og Sundhedsvidenskab på 
Ilisimatusarfik. Formålet med GCHR er styrke og forankre forskningssamarbejde i Grønland og at lette samspillet mellem forskere 
fra andre lande og det grønlandske samfund. Forskerne tilknyttet i centeret er aktive i undervisningen på alle niveauer fra 
holdundervisningen af sygeplejestuderende til vejledning af ph.d.-studerende. 
22 Professor Marit Eika, Steno Diabetes Center Copenhagen, er adjungeret professor ved Grønlandscenter for Sundhedsforskning. 
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(Naturinstitut), og samlet set vil forskningsmiljøerne i Grønland have potentiale for forskningsmæssig synergi og 
samarbejde.  

SDCG skal markere sig internationalt med diabetes- og livsstilsforskning inden for flere forskningsdiscipliner og 
områder, som eksempelvis: 

 Patogenese: Styrke den forskningsbaserede viden og forståelse af diabetespatogenese i den grønlandske 
befolkning, som er helt anderledes end i vestlige befolkninger, og hvor monogenetisk diabetes muligvis udgør op 
mod 30 pct. af al diabetes. 

 Klinisk praksis: Tilvejebringe forskningsbaseret viden om anvendelsen af præcisionsmedicin hos befolkningen.  

 Epidemiologi:  Styrke den forskningsbaserede viden om forekomst, behandling og forebyggelse samt fordeling 
af diabetes og relaterede livsstilsygdomme blandt den grønlandske befolkning, som på meget kort tid har 
undergået en hastig sociokulturel transition fra en traditionel levesis til en industrialiseret og vidensbaseret 
økonomi.  

 Sundhedstjenesteforskning:  Styrke den forskningsbaserede viden om, hvordan der omkostningseffektivt 
leveres sundhedsydelser på et højt fagligt niveau til alle borgere i et land med mange udkantsområder og tyndt 
befolkede landsdele, fx ved anvendelse af telemedicin, herunder udvikle kvalitetsindikatorer med udgangspunkt 
i landets særlige geografi, organisation af sundhedsvæsenet, befolkningens særlige sygdomsmønster. Grønland 
er et relativt isoleret land og dermed en oplagt arena for forskning i strukturelle tiltag for derved at tilvejebringe 
viden om sammenhængen mellem tiltag og effekt.  

 Sundhedspædagogik og kompetenceudvikling: Tilvejebringe forskningsbaseret viden om sundhedspædagogiske 
tilgange til egenomsorg samt kompetenceudvikling af fagprofessionelle i den grønlandske befolkning.   

 Antropologiske og sociologiske studier: Med fokus på hvordan behandling, forebyggelse og sundhedsfremme 
kan udvikles i en særlig grønlandsk kontekst med størst gavn og relevans for landets borgere. 

Forslag til fokusområder for forskning i SDCG vil blive udviklet og behandlet yderligere i projektets drejebogsfase. 

3.3 Ambition og tilgang til tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme 
Det er målsætningen, at SDCG skal bidrage med viden, udvikling og forskning på området, og at centret skal indgå i 
samarbejdsprojekter for at styrke den tidlige opsporing samt den forebyggende og sundhedsfremmende indsats 
overfor risikogrupper i Grønland, så den overordnede vision om at forbedre almen sundhed og livskvalitet for alle 
borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme kan opnås. 

Med Livstilsgruppens virke er der allerede fokus på tidlig opsporing, forebyggelse og sundhedsfremme blandt 
risikogrupper i Grønland, men indsatsen kan styrkes yderligere ved udvikling og implementering af en mere 
systematisk opsporing og dermed forebygge diabetes og udvikling af komplikationer.  

SDCG skal bidrage til implementeringen af tværfaglig, evidensbaseret og patientfokuseret viden om tidlig opsporing 
og effektiv forebyggelse og sundhedsfremme blandt risikogrupper. SDCG’s indsats skal supplere de strukturelle 
tiltag, som Selvstyret vedtager, som eksempelvis alkohol- og rygelovgivning samt kostpolitikker i skoler og 
daginstitutioner.  

Indsats og aktiviteter vil tage udgangspunkt i det grønlandske lokalsamfund og de udfordringer og muligheder, der 
forekommer i både byer og bygder i hele Grønland. Indsatsen skal udvikles og drives i et tæt samarbejde med 
regionssygehusene, det øvrige Sundhedsvæsen og andre relevante partner herunder Steno Diabetes Center 
Copenhagens Enhed for Sundhedsfremmeforskning.  

Konkrete tiltag kan være:  
 

 Styrke den tidlig opsporing af patienter med udiagnosticerede diabetes og relaterede livstilssygdomme og af 
borgere i høj risiko for at udvikle disse sygdomme.  

 Tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende vejledning overfor borgere i høj risiko for at udvikle diabetes og 
relaterede livstilssygdomme ved sygeplejersker, jordemødre, sundhedsplejersker, sundhedskonsulenter, 
diætister, psykologer, tandlæger og fysioterapeuter evt. ved hjælp af telemedicin.  

 Bidrage med viden til relevante parter om forebyggelse og sundhedsfremme af arktisk diabetes og relaterede 
livstilssygdomme.  

 Samarbejde med relevante parter om tidlig opsporing i eksempelvis kommunalt regi. 
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 Samarbejde med erhvervslivet og andre offentlige arbejdspladser om sundhedsfremme-aktiviteter. 

 Etablere mulighed for forebyggende konsultationer. 
 
De ovenfor nævnte eksempler på målgrupper og initiativer vil blive udviklet, kvalificeret og behandlet yderligere i 
projektets drejebogsfase.  

3.4 Ambition og tilgang til uddannelse og kompetenceudvikling  
Det er målsætningen, at SDCG skal være drivkraft i at styrke og udbygge uddannelses- og 
kompetenceudviklingsindsatsen i forhold til både borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme samt 
fagprofessionelle. 

3.4.1 Uddannelse af patienter, familier og lokalsamfund  
SDCG skal være drivkraften bag en optimering af patient- og pårørendeuddannelsen i Grønland, således at flere 
borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme samt disses familier har kompetencerne til at håndtere deres 
egen sygdom og derved mindske gener af sygdommen i hverdagen, reducere antallet af sygehusindlæggelser, 
fremmøder i ambulatorierne og udskyde forekomsten af betydende komplikationer. Patienter skal gennem 
uddannelse med en pædagogiske tilgang få ”ejerskab” af deres sygdom samt en sygdomsforståelse, hvor de agerer 
ud fra den viden, de får. Uddannelsesindsatser målrettet patienter skal også omfatte familie og lokalsamfund, som 
mange steder i Grønland fortsat er præget af en stærk fangerkultur og stolthed, så disse får styrket kompetencer til 
at tage medansvar for sundhed og sygdom, og bliver aktive medspillere i forhold til behandling og livsstil.  

Som en integreret del af diagnosticeringen og behandlingen af diabetes og relaterede livsstilsygdomme rådgives 
patienten og eventuelt familien om håndtering af sygdommen og optimering af egenomsorg fx rådgivning om kost, 
motion og rygning. Der afholdes også diabetesskole på regionssygehuset i Aasiaat, hvor nydiagnosticerede patienter 
samles. Der er dog stadig behov for at styrke området med en systematisk gennemførelse af diabetesskole, evt. i 
kombination med e-learning samt udvidelse af tilbuddet til familier. Der afvikles desuden LivsstilsCafe’er i Nuuk og 
de større byer og bygder i Grønland. LivsstilsCaféerne er et tilbud til borgere, som ønsker at forbedre eget helbred. 
Tilbuddet er et åbenthus-arrangement, og alle deltagere måles, vejes og udfylder et helbredsskema. Med afsæt heri 
tilbydes borgerne en livsstilssamtale med en fagprofessionel samt eventuel diagnosticering og intervention. 

De geografiske forhold i Grønland og de mange bygder udgør her en særlig udfordring, og det kræver en særlig 
indsats og opmærksomhed for at kunne give borgere med diabetes og andre livsstilsygdomme, som er bosiddende i 
bygder og mindre byer de samme muligheder som andre for, at de kan opnå viden og kompetencer for at varetage 
egenomsorg. Telemedicin og andre digitale løsninger vil blive centrale redskaber for at understøtte, at SDCGs tilbud 
udbredes til patienter, familier og lokalsamfund i hele Grønland. 

SDCG skal have særligt fokus på kontinuerligt at vejlede og støtte målgrupper med særlige behov, så 
forudsætningerne for at disse målgrupper opnår den nødvendige kompetence og forståelse for at modtage 
behandling øges. SDCG skal derfor opbygge kompetencer inden for dette felt og derfor skal der arbejdes for at 
understøtte, at fagprofessionelle får de relevante sundhedspædagogiske redskaber, så de kan arbejde med social 
ulighed og komorbiditet ved diabetes.  

Patientuddannelse og understøttende tilbud til borgere med diabetes og relaterede livsstilsygdomme skal udvikles i 
et nært samarbejde med institutioner, skoler, erhvervslivet og andre fagprofessionelle.  

Forslag til supplerende uddannelsestilbud, som SDCG skal videreudvikle og tilbyde: 

 Udbredelse af diabetesskole, LivsstilCafe’er og netværk for patienter og familier.  

 Familiesamtaler om livsstil, herunder motion og kost, målrettet risikogrupper. 

De supplerende uddannelsestilbud vil blive udviklet, kvalificeret og behandlet yderligere i projektets drejebogsfase. 

3.4.2. Kompetenceudvikling af fagprofessionelle 

I Grønland er der er ingen uddannelse for fagprofessionelle, der er målrettet diabetes og relaterede 

livsstilssygdomme, men der er interne kurser i Sundhedsvæsenet, som understøtter kompetenceudvikling på 
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området. Hertil kommer, at med det brede spektrum af patienter, der er i alle dele af Sundhedsvæsenet, stifter alle 

læger, sygeplejersker, sundhedsassistenter mv.23 bekendtskab med diabetes og relaterede livsstilssygdomme.  

Som supplement til de formelle sundhedsuddannelser og de eksisterende muligheder for videre- og 
efteruddannelser, skal SDCG tilbyde kompetenceudvikling og undervisning af fagprofessionelle på 
regionssygehusene, sundhedscentre, bygdekonsultationer og i kommunerne. SDCG skal derved understøtte, at de 
fagprofessionelle har kompetencerne til at kunne yde behandling af borgere med diabetes og livsstilsygdomme på 
højt fagligt niveau i hele Grønland. Et basalt kendskab til dataregistrering og de relevante IT-redskaber (som bl.a. 
Cosmic, Skype for Business og Pipalukken), er en forudsætning herfor, og kontinuerlig samt målrettet 
kompetenceudvikling af Sundhedsvæsenets personale er derfor en afgørende præmis for en øget brug af telemedicin 
(se afsnit 4.3 for uddybning). Hertil kommer at rekruttering og fastholdelse af fagprofessionelle er en af de helt store 
udfordringer i Grønland (jf. afsnit 1). Det er derfor vigtigt, at der både sikres fokus på, hvordan der kan tiltrækkes nye 
ressourcer til Sundhedsvæsenet, og hvordan de fagprofessionelle, der er ansat, bliver kompetenceudviklet, så de 
fastholdes i Sundhedsvæsenet.  

Kompetenceudviklingsindsatser af de fagprofessionelle skal målrettes både det monofaglige og tværfaglige. 
Tværfagligt samarbejde er afgørende for at nå de patienter som har behov for forebyggende indsatser og behandling 
i de bygder og bosteder, som er geografisk langt fra livsstilsambulatorierne, hvorfor der skal sikres de bedst mulige 
rammer for kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse.  

Eksempler på kompetenceudviklingstiltag kan omfatte:  

 Styrke den basale viden og faglighed om diabetes og relaterede livsstilssygdomme blandt særligt de ufaglærte 
medarbejdere i Sundhedsvæsenet, fx ved korte praktikophold på nærmeste regionssygehus, via e-learning, og 
udbygning af pensum på bygdesundhedsarbejderuddannelsen.  

 Kompetenceudvikling af fagprofessionelle i tværfaglige grupper, hvor fokus er teambaseret arbejde samt dialog 
mellem faggrupper og mellem faglærte og ufaglærte. 

 Eksperter fra SDCG, som afholder kliniske konferencer/sidemandsoplæring fx ved anvendelse af telemedicin i 
hele Grønland, hvor læger, sygeplejersker og andre fagprofessionelle drøfter aktuelle cases for derved at skabe 
et læringsrum og opnå et kompetenceløft.  

 Etablering af systematiske konferencer for alle sygehusenhederne med deltagelse fra flere faggrupper og 
specialer. Både i SDCG, telemedicinsk mellem SDCG og anden enhed og ved at eksperter fra SDCG er tilstede 
decentralt. Formålet er at dele faglig viden om ny behandling, forskning og konkrete patientcases. 

 Etablering af efteruddannelse og kliniske ophold i samarbejde med SDC’erne i Danmark. 

 Rotationsstillinger mellem både SDCG og regionssygehusene i Grønland, samt SDCG og SDC’erne i Danmark. 

 Kombinationsstillinger med speciallægeuddannelsen i almen medicin og PhD-forløb.  

 Opgradere telemedicinske kompetencer, særligt blandt telemedicinske nøglepersoner og 
bygdesundhedsmedarbejderne.  

Udvikling og tilrettelæggelse af kompetenceudvikling af personale vil ske i tæt samarbejde med de øvrige Steno 
Diabetes Centre i Danmark. 

De supplerende kompetenceudviklingstilbud vil blive udviklet og behandlet yderligere i projektets drejebogsfase.  

3.5 Kvalitetsudvikling 
Det er ambitionen, at SDCG skal drive udviklingen af en ensartet, høj behandlingskvalitet på diabetes- og 
livstilsområdet i Grønland.  

Livstilsambulatoriet arbejder systematisk med indsamling og formidling af klinisk data på basis af registreringer i den 
elektroniske patientjournal, som skal danne grundlag for SDCGs arbejde med målrettet at udvikle og implementere 
datadrevne, praksisnære kvalitetsforbedringer. SDCG skal videreudvikle og videreudbrede Livsstilsambulatoriets 
indsats, bl.a. ved at monitorere og følge op på behandlingsdækning af målgruppen, identifikation af og udbredelse af 
best practice, facilitere fælles læring og iværksættelse af kompetenceudviklingsinitiativer mm. Som datagrundlag 

                                                           
23 I forhold til sygeplejen er der i Grønland uddannelse på fire forskellige niveauer: Sygeplejerske, sundhedsassistent, 
sundhedshjælper og bygdesundhedsarbejde. 
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anvendes relevante kliniske indikatorer fra EPJ, samt andre relevante data fra eksempelvis forskningsprojekter, 
patienttilfredshedsundersøgelser, borgergenererede data mv.  

Grundet Sundhedsvæsenets organisering er der i Grønland en unik mulighed for, i kvalitetsudvikling og evaluering, at 
tage udgangspunkt i en populationstilgang, der favner alle stadier af diabetes og relaterede livstilssygdomme. 
Herved skabes en agilitet, der betyder at nye eller justerede tiltag relativt hurtigt kan tilpasses og implementeres i 
praksis. Desuden giver befolkningsdata af høj kvalitet mulighed for, i samspil med relevante parter, at evaluere andre 
folkesundhedstiltag – dette være sig eksempelvis nationale sundhedsfremmende og forebyggende tiltag.  

Brugen af data til kvalitetsudvikling forudsætter høj kvalitet og komplethed i indrapportering, så et vigtigt led i 
arbejdet omkring kvalitetsudvikling og dataindsamling er at skabe en større forståelse hos sundhedspersonalet, 
omkring korrekt indsamling og registrering af data (jf. afsnit 3.4). Tilsvarende er der endvidere behov for en central 
funktion hos SDCG, der løbende indsamler, kvalitetssikrer, analyserer og formidler data korrekt.  
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4. Styrket samarbejde om diabetes- og livstilsindsatsen  
Etableringen af SDCG skal understøtte og styrke de eksisterende miljøer og samarbejdsrelationer inden for alle 
aspekter af behandling og forebyggelse af diabetes og relaterede livsstilsygdomme. Centret skal også facilitere, 
udføre og være omdrejningspunktet for såvel nationalt som internationalt forskningssamarbejde inden for diabetes 
og relaterede livsstilssygdomme. 

4.1 Samarbejde i Sundhedsvæsenet 
SDCG skal arbejde sammen med alle relevante enheder i Sundhedsvæsenet om en styrket diabetes- og 
livsstilsindsats til gavn for alle borgere i Grønland. Et nært og forpligtende tværfagligt og tværsektorielt samarbejde 
mellem SDCG og relevante aktører er en forudsætning for at udveksle viden og ideer, samarbejde om udvikling af 
nye metoder og teknologier, etablere forskningsprojekter, udvikle og implementere kvalitetstiltag, samarbejde om 
uddannelse mv. 

Hertil kommer, at SDCG vil samarbejde med relevante udenlandske hospitaler og centre. Sundhedsorganisationer fra 
arktiske lande med tilsvarende udfordringer og de danske Steno Diabetes Centre vil være centrale samarbejdsparter 
for videndeling, kompetenceudvikling og udvikling af kvalitet.  

I tabel 4A nedenfor er skitseret en oversigt over hvilke aktiviteter, der med etablering af SDCG, og SDCG som 
drivkraft og udvikler, planlægges udført på organisatoriske enheder i sundhedsvæsenet. En lang række af 
aktiviteterne skal gennemføres som telemedicinske aktiviteter grundet de store geografiske afstande.  

Tabel 4A: Oversigt over aktiviteter 

 Center Regionssygehus Sundhedscenter Sundhedsstation Bygdekonsul-
tationer 

Byggeri Nyt center - - - - 

Behandling Tilbud om supplerende 
behandlingstiltag (inkl. 
telemedicinsk 
samarbejde med 
SDC’erne i Danmark).  
Udvikling af nye 
metoder og 
behandlinger.  

Tilbud om 
supplerende 
behandlingstiltag der 
understøttes af 
telemedicin.  

Tilbud om 
supplerende 
behandlingstiltag der 
understøttes af 
telemedicin. 

Tilbud om 
supplerende 
behandlingstiltag 
der understøttes af 
telemedicin.  

Tilbud om 
supplerende 
behandlingstiltag 
der understøttes af 
telemedicin.  

Forskning Udgangspunkt og 
centrum for forskning 

Forskningssamarbejd
er inkl. indsamling af 
data 

Forskningssamarbejd
er inkl. indsamling af 
data 

Indsamling af data Indsamling af data 

Patientuddannel
se inkl. familier 

Udvikling og 
implementering af 
patient- og pårørende-
uddannelsesaktiviteter. 

Samarbejde om 
udvikling af samt 
implementere 
patient- og 
pårørendeuddannels
e (evt. telemedicinsk) 

Samarbejde om 
udvikling af samt 
implementere 
patient- og 
pårørendeuddannels
e (evt. telemedicinsk) 

Tilbyde patient- og 
pårørendeuddannel
se (evt. 
telemedicinsk) 

Tilbyde patient- og 
pårørendeuddannel
se (evt. 
telemedicinsk) 

Kompetenceud-
vikling af 
personale 

Udvikling og 
implementering af 
kompetence-
udviklingsaktiviteter.  

Samarbejde om 
kompetence- 
udvikling (evt. 
telemedicinsk) 

Samarbejde om 
kompetence- 
udvikling (evt. 
telemedicinsk) 

Opkvalificering af 
personale (evt. 
telemedicinsk) 

Opkvalificering af 
personale (evt. 
telemedicinsk) 

Tværfagligt og 
tværsektorielt 
samarbejde 

Udvikling og forankring 
af tværfagligt og 
tværsektorielt 
samarbejde 

Samarbejde om 
aktiviteter  

Samarbejde om 
aktiviteter  

Samarbejde om 
aktiviteter  

Samarbejde om 
aktiviteter  

 

4.2 Samarbejde med øvrige interessenter 
SDCG skal arbejde tæt sammen med forsknings- og uddannelsesinstitutioner både i Grønland og uden for Grønland. 
Centret er født med en nær og stærk relation til Ilisimatusarfik (Grønlands Universitet), som er baseret på det 
eksisterende samarbejde mellem klinikere og forskere i Livsstilsgruppen i Dronning Ingrids Sundhedscenter og 
universitet om både uddannelse og forskning. SDCG skal styrke dette samarbejde. Dels for at sikre en tæt integration 
mellem uddannelse, forskning og praksis. Dels for at stimulere vækstlaget inden for diabetes- og livsstilsforskning og 
-behandling. Det tætte samarbejde mellem SDCG og Universitetet vil også blive afspejlet i, at Universitetet er 
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repræsenteret i SDCGs bestyrelse, og at SDCGs forskere samtidig er ansat ved Universitetet, hvor de også vil have 
undervisningsforpligtelser.  

Derudover vil SDCG udvikle, udbygge og forstærke samarbejdet med de øvrige uddannelsesinstitutioner på 
sundhedsområdet, fx ved at gøre opdateret diabetes- og livsstilsspecifikt pensum let tilgængeligt for kliniske lektorer 
og øvrige undervisere på sundhedsvidenskabelige uddannelser, således at prægraduate studerende undervises i 
nyeste viden. Det gælder i særlig grad Peqqissaanermik Ilinniarfik (Grønlands brancheskole for 
sundhedsuddannelser)24, som varetager uddannelsen af sundhedsassistenter og bygdesundhedsarbejdere, som er 
grundkernen i diabetes og livsstilsbehandlingen i de fleste mindre byer og bygder (jf. afsnit 3.4).  

Som led i den postgraduate kompetenceudvikling vil SDCG sammen med regionssygehusene tage målrettede og 
forskningsunderstøttede initiativer til kompetenceudvikling for fagprofessionelle, der har gennemført deres 
grunduddannelse. Det skal ske i samarbejde med andre udbydere af sundhedsvidenskabelige efter- og 
videreuddannelsesforløb. Derfor vil SDCG arbejde for at etablere et stærkt samarbejde med alle relevante 
uddannelsesinstitutioner. 

SDCG vil også indbyde til samarbejde med interesserede kommuner om tidlig opsporing og forebyggelse blandt 
risikogrupper for diabetes og relaterede livsstilssygdomme. For eksempel ved at igangsætte og facilitere 
samarbejdsprojekter og ved at være driver bag en forskningsmæssig tilgang til at øge viden om, hvilke tiltag der har 
effekt.  

 

4.3 Telemedicin – et særligt indsatsområde 
Øget anvendelse af telemedicin samt en styrkelse af fagpersonalets telemedicinske kompetencer er altafgørende for 
at SDCG kan indfri den overordnede vision og målsætningerne og styrke samarbejdet mellem alle 
Sundhedsvæsenets enheder. SDCG skal derfor som et særligt indsatsområde understøtte og styrke anvendelsen af 
telemedicin i Grønland. 

Med udgangspunkt i Grønlands geografi, ønsket om bedre behandlingsmuligheder samt en begrænset økonomi, er 
det således afgørende at anvende telemedicin for at understøtte, at de rette behandlingstiltag kommer borgere med 
diabetes og relaterede livsstilsygdomme til gode. Tilgængeligheden af differentierede, patientcentrerede diabetes- 
og livstilsinterventioner fra SDCG, jf. tabel 4B, kræver et nært samarbejde, ikke alene blandt de fagprofessionelle i 
borgerens nærområde, men også med specialister fra regionssygehusene, Dronning Ingrids Hospital og i nogle 
tilfælde fra danske hospitaler. Kommunikationen favner både den højt specialiserede læge og den ufaglærte 
sundhedsarbejder i bygden, hvorfor et vigtigt led i arbejdet med at styrke den telemedicinske kommunikation er at 
sikre løbende kompetenceudvikling i tekniske og kommunikative forhold omkring brugen af telemedicin (jf. afsnit 
3.4).  

Udviklingen af brugen af telemedicin i regi af SDCG forventes ikke blot at have en gavnlig virkning for centrets 
målgruppe, men også for leveringen af sundhedsydelser generelt. 

Et ensartet, fælles klinisk datagrundlag, tilgængeligt for alle enheder i sundhedsvæsenet, er desuden afgørende for at 
kunne understøtte en sammenhængende behandling på tværs af bygder, sundhedscentre, sygehuse mm. – særligt 
når store dele af behandlingen skal kunne leveres vha. telemedicin. Den strukturerede indsamling og formidling af 
data, der foregår i regi af Livstilsambulatoriet, skal derfor yderligere styrkes og udbredes, blandt andet ved at udvikle 
og tilbyde kompetenceudvikling i forhold til registrering og anvendelse af data (jf. afsnit 3.4-3.5).  

                                                           
24 Uddanner bygdesundhedsarbejdere, sundhedshjælpere og sundhedsassistenter.  
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5. Rammerne for etablering af Steno Diabetes Center Grønland 
I dette kapitel gives en overordnet beskrivelse af styringsmodel, finansieringsmodel, ejerskab, fysiske rammer og 
areal samt drifts- og servicemodel for SDCG Der vil ske en yderligere konkretisering heraf i drejebogsfasen jf. kap 
6. 

5.1 Styringsmodel 

Etablering og udvikling af SDCG er en betydelig og ekstraordinær opgave, som kræver en handlekraftig ledelse. 

SDCG s styringsmodel fastlægges efter følgende principper, der skal sikre optimale beslutningsmæssige rammer: 

 Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) ved Departementet for Sundhed er overordnet ansvarlig for SDCG, 
som ejes entydigt af Selvstyret (jf. kap. 5.2). Styringsmodellen skal derfor være i overensstemmelse med 
Selvstyrets til enhver tid gældende politiske beslutninger og juridiske rammer. 

 Styringsmodellen skal sikre en integration af centret i Styrelsen for Sundhed og Forebyggelses organisation 
og et stærkt samarbejde mellem SDCG og Sundhedsvæsenet, hvor der er klart definerede driftsmæssige og 
administrative ansvarsområder.  

 Styringsmodellen skal sikre, at centret kan fungere selvstændigt og synligt inden for diabetes- og 
livsstilsbehandling og -forskning i samspil med relevante samarbejdspartnere. 

 Styringsmodellen skal sikre en handlekraftig ledelse med klart definerede mandater, beslutningsgange og 
beslutningskompetencer i forhold til Departementet for Sundhed, Novo Nordisk Fonden, SDCG, Styrelsen for 
Sundhed og Forebyggelse samt SDCGs bestyrelse. 

 Styringsmodellen skal sikre og understøtte Styrelsen for Sundhed og Forebyggelses interesser og Novo 
Nordisk Fondens mulighed for at følge bevillingens udmøntning samt samarbejdet mellem de to parter. 

Ledelsen af SDCG består af en bestyrelse og en centerledelse.  

Bestyrelse 
Bestyrelsen fastlægger centrets overordnede strategi samt monitorerer og følger op på de mål og succeskriterier, der 
er fastsat for centrets resultater og virke. 

Bestyrelsen fastlægger SDCGs budget, som består af bevillingen fra Novo Nordisk Fonden samt bevillingen til 
standardaktiviteter, som fastlægges af Selvstyret med Finansloven, og bestyrelsen godkender regnskabet for 
centrets samlede aktiviteter. Finansieringsprincipper og ansvar for SDCG uddybes i afsnit 5.2. 

Bestyrelsen sammensættes med vægt på faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer fra Selvstyret, Styrelsen for 
Sundhed og Forebyggelse samt relevante samarbejdspartnere som eksempelvis kommunerne og Grønlands 
uddannelses- og forskningsmiljøer. Formandskabet varetages af Departementschefen for Departementet for 
Sundhed og Forskning. Novo Nordisk Fonden udpeger en repræsentant til bestyrelsen. Bestyrelsen forventes 
derfor at komme til at bestå af seks til otte repræsentanter, som eksempelvis:  

 Departementschef for Sundhed, Grønlands Selvstyre (formand) 

 Styrelseschef, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse  

 Cheflæge, Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse   

 En ledelsesrepræsentant fra regionssygehusene udenfor Nuuk (indstilles af regionsledelserne, udpeges af 
Sundhedsledelsen25) 

 En ledelsesrepræsentant fra områderne på Dronnings Ingrids Hospital (indstilles af områdeledelserne, 
udpeges af Sundhedsledelsen) 

 En repræsentant udpeget af Center for Sundhedsforskning ved Grønlands Universitet.  

 Repræsentant udpeget af Novo Nordisk Fonden 

Ved udpegningen af medlemmer til styregruppen, skal det sikres, at der både er lægefaglig og sygeplejefaglig 
ekspertise i styregruppen.  

                                                           
25 Sundhedsledelsen består af Styrelseschefen, cheflægen og chefsygeplejersken fra Styrelsen for Sundhed og 
Forebyggelse. 
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Der skal nedsættes rådgivende udvalg, så det sikres, at borgere med diabetes og livsstilsygdomme, familier, 
patientforeninger, kommuner, erhvervslivet og andre vigtige samarbejdsparter inddrages og involveres i SDCG. I den 
nærmere konkretisering, som følger i drejebogsfasen, vil det blive uddybet, hvilke rådgivende udvalg, der nedsættes, 
samt hvordan disse konkret involveres i SDCGs virke. 

Centerledelse 
Den daglige ledelse af SDCG varetages af en centerledelse bestående af en læge og en sygeplejerske. Centerledelsen 
har en todelt reference. For så vidt angår overordnede strategiske forhold angående centret, referer centerledelsen 
til SDCGs bestyrelse. For så vidt angår forhold, der omfatter centrets relation til relevante kliniske og driftsmæssige 
områder i det øvrige sundhedsvæsen, refererer centerledelsen til Sundhedsledelsen.  De specifikke opgaver og 
referencerammer for centerledelsen aftales nærmere i konkretiseringen af visionen og indsatsområderne. Det er 
ligeledes i denne proces, at snitfladerne og det driftsmæssige samarbejde mellem centret og Sundhedsvæsenet 
fastlægges. 

Øvrige aktører 
Relevante parter, herunder kommuner samt patienter og familier vil blive inddraget i udviklingen og aktiviteterne i 
SDCG. Det gælder både aktiviteter vedrørende sundhedsfremme, forebyggelse, behandling, forskning og 
uddannelse. Dette skal sikre et tæt samarbejde på tværs af sektorerne og mellem centret, borgere og familier om at 
udvikle både SDCG og den samlede diabetes- og livsstilsindsats i Grønland.  

Styringsmodellen, herunder hvordan patienter og familier bliver involveret, skal konkretiseres i drejebogsfasen jf. 
kap. 6. 

5.2 Finansieringsprincipper og ejerskab 
Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) og Novo Nordisk Fonden finansierer i fællesskab centret.  

Selvstyret fastsætter budgettet for og finansierer uændret de aktiviteter, Selvstyret hidtil har finansiereret inden 
for diabetes- og livsstilsrelateret behandling (standardbehandling), forebyggelse, uddannelse og forskning, samt 
videreudviklingen heraf. 

Novo Nordisk Fonden vil støtte etableringen af SDCG og implementering af nærværende visionsoplæg med en 
bevilling til Selvstyret, der muliggør et betydeligt løft inden for de kerneområder, der er beskrevet i 
visionsoplægget, eksempelvis ved en bevilling til supplerende og udviklingsorienterede behandlingsaktiviteter, 
uddannelsestilbud og forskningsaktiviteter.  

Selvstyret vil som bevillingsmodtager entydigt være ejer af og ansvarlig for driften af SDCG. Centret bliver drifts- 
og ledelsesmæssigt en del af Sundhedsvæsenets organisation (jf. kapitel 5.1). Sundhedsvæsenet er ligeledes 
bygherre og ansvarlige for SDCG-byggeprojektet.  Novo Nordisk Fondens samlede bevilling til etableringen og 
driften af SDCG forventes at have en varighed på 10 år og med en indfasning af bevillingen over en periode på tre 
til fem år. Der er ingen maksimal levetid for støtten fra Novo Nordisk Fonden. En eventuel forlængelse af 
grundbevillingen vil blive besluttet på baggrund af en evaluering, der gennemføres efter 8 år. En forlængelse af 
bevillingen vil herefter have en varighed på fem år. Hvis bevillingen ikke forlænges efter udløbet af den initiale 10-
årige bevilling, vil Selvstyret modtage en toårig udfasningsbevilling. 

De overordnede principper for fordelingen af finansieringsansvaret er, at: 

 Selvstyret finansierer standardbehandling, dvs. behandling af høj kvalitet i henhold til nationale retningslinjer 
(herunder udvikling af standardbehandlingen), eksisterende forskningsaktiviteter, infrastrukturelle forhold 
såsom telemedicinsk- og telefoniskkontakt, transport af patienter, vævs- og blodprøver mm., obligatorisk 
uddannelse af personale samt drifts- og vedligeholdelsesomkostninger i forbindelse med centret. Derudover 
bidrager Selvstyret med en byggemoden grund tæt ved Dronning Ingrids Hospital.  

 Novo Nordisk Fonden finansierer de supplerende aktiviteter indenfor behandling, forskning, uddannelse og 
forebyggelse samt administrative støttefunktioner til de nye aktiviteter og opførelsen og indretning af en 
bygning i Nuuk, der skal huse SDCG samt parkeringsfaciliteter til centrets brugere. Tabel 6.2 beskriver de 
overordnede roller i finansiering af den styrkede indsats.  
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Tabel 5A: Roller i finansiering af den styrkede indsats  

 Naalakkersuisut  
(Grønlands Selvstyre) 

Novo Nordisk Fonden 

Behandling 
 

Standardbehandling: Ambulant og stationær 
kontrol og behandling, inkl. uddannelse, 
kvalitetsudvikling og -sikring, m.m.  

Grundbevilling til supplerende og 
udviklingsorienterede aktiviteter, herunder 
støtte til registrering og databehandling, 
kvalitetsudvikling og -sikring. 

Forskning Eksisterende forskningsaktivitet videreføres 
(tilknyttede forskere/driftsbudget) fra 
Grønlands Selvstyre. 

Grundbevilling til konsolidering af 
diabetesforskningen samt nye 
forskningsprojekter /-grupper26 
 

Administration/ infrastruktur Alle driftsomkostninger tilknyttet SDCG-
bygningen samt vedligeholdelse af de 
fysiske rammer.  

Administrative støttefunktioner til de nye 
aktiviteter tilknyttet SDCG.  

Uddannelse og 
forebyggelsesindsatser 

Obligatorisk uddannelse af 
Sundhedsvæsenets, herunder SDCGs, 
personale. 

Grundbevilling, som muliggør etablering og 
drift af nye specifikke initiativer for at løfte 
uddannelse af fagprofessionelle og 
borgere/familier samt 
forebyggelsesinitiativer og tidlig opsporing. 

Byggeomkostninger Grundareal (inkl. byggemodning og 
tilslutning). 
 

Opførelse og indretning af SDCG-bygningen.  
 
Etablering af parkeringsmuligheder i 
bygningen eller i nærheden af den nye 
bygning til centrets brugere. 

 
Finansieringen af standardbehandlingen vil fortsat være underlagt de samme styringsmæssige retningslinjer, som 
de, der er gældende for al anden klinisk aktivitet i Grønland, dvs. standardbehandlingen er underlagt samme 
vilkår i forhold til budgetlægningen. 

5.3 Fysiske rammer og areal 
Livsstilsgruppen og livsstilsambulatoriet er i dag organiseret og placeret i Dronning Ingrids Sundhedscenter i Nuuk jf. 
afsnit 1.3. Sundhedscentrets fysiske rammer giver ikke mulighed for, at SDCGs aktiviteter kan huses, og derfor 
opføres en bygning, som fysisk skal huse SDCG, i umiddelbar nærhed til Dronning Ingrids Hospital.  

Bygningen etableres efter følgende principper, som blandt andet bygger på erfaringer fra førende diabetescentre 
internationalt og behovet for en tæt integrering med Dronning Ingrids Hospital og Dronning Ingrids Sundhedscenter. 
De fysiske rammer bør derfor:   

 Sikre et patientcentreret og sammenhængende diabetes- og livsstil forløb og fremme interaktion og 
vidensdeling mellem både brugerne af centret og mellem fagprofessionelle.  

 Fremstå indbydende, så borgere med diabetes og andre livsstilsygdomme, familier og andre føler sig velkomne – 
uanset om man opsøger centret som borger eller som fagprofessionel/forsker.  

 Understøttelse af en effektiv og optimal drift, der i videst mulig udstrækning tilgodeser borgernes behov. Dette 
indebærer, at al behandling, der ikke fordrer særligt omkostningskrævende apparatur, foregår på centret.  

 Faciliteter til både borgere med diabetes og relaterede livsstilssygdomme, familier og personale, som 
understøtter visionen, målsætningerne og tiltagene i dette visionsoplæg. 

 Central placering i forhold til det øvrige hospital. 

 Let adgang til center for både borgere og fagprofessionelle fra hele Grønland via telemedicin. 

 Let adgang for borgere med offentlig transport og gode parkeringsforhold tæt på bygningen, samt let 
tilgængelighed for familier og personale. 

For at understøtte rekrutteringsmulighederne etableres der i tilknytning til centret mindre lejligheder, som primært 
skal bruges til: 
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 Specialister og forskere, som skal samarbejde med og undervise fagpersonale i SDCG i diabetes og relaterede 
livsstilsygdomme. 

 Fagprofessionelle fra hele Grønland, som skal i fx klinisk ophold i SDCG eller modtage anden form for 
kompetenceudvikling, der kræver fysisk tilstedeværelse i SDCG. 

Lejlighederne er reserveret til fagprofessionelle og forskere med tilknytning til SDCG. Eventuel ledig kapacitet har 
Sundhedsledelsen råderet over.  

Bygningen opføres som en selvstændig bygning tæt ved Dronning Ingrids Hospital med egen indgang og med let 
forbindelse til de nærmeste kliniske samarbejdspartnere.  

Bygningen ejes af Selvstyret og anvendelsen af bygningen er formålsbestemt i 30 år.  

5.4 Drifts- og servicemodel 

Drift og administration ad SDCG integreres tæt med Dronning Ingrids Hospital som værtshospital og 
sundhedsvæsnets systemer og administrative processer. Retningslinjer for de vigtigste områder er:  

 Servicemodel for generel administration: Driften af centrets administration (inklusiv daglig IT, finans, HR, 
indkøb og facility management) varetages af Styrelsen for Sundhed og Forebyggelses centrale funktioner, 
eventuelt gennem serviceaftaler med centret. 

 Forsyning: Centret indgår som en del af Sundhedsvæsenets øvrige drift, hvilket omhandler IT (bl.a. 
elektronisk patientjournal, systemer til patientbooking og patientportal), logistik, vareforsyning, rengøring 
og servicefunktioner.  

Ansættelsesforhold: Alt personale i centret ansættes i Sundhedsvæsenet og refererer til centerledelsen.  Ansættelser 

følger Sundhedsvæsenets overenskomster, personalepolitikker, og andre administrative og politisk fastlagte 

retningslinjer. SDCGs ansatte deltager på lige fod med andre ansatte i Sundhedsvæsenet, uddannelsestilbud mv. 

 

  



S i d e  | 27 

 

   

6. Proces for videre udvikling og implementering  
En arbejdsgruppe med administrative og kliniske repræsentanter fra Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse v. 
Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) samt Novo Nordisk Fonden har udarbejdet dette visionsoplæg, som 
forelægges til godkendelse ved Naalakkersuisoq for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet (Ministeren 
for Sundhed, Sociale Anliggender og Justitsområdet), og herefter forelægges det Naalakkersuisut til orientering i 
oktober 2018.  Endeligt forelægges det til godkendelse ved bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden den 
26.november 2018. 

Visionsoplægget danner grundlag for det videre samarbejde mellem Selvstyret og Novo Nordisk Fonden, som 
efter godkendelsen i fællesskab udarbejder en konkretisering af oplægget i den såkaldte drejebogsfase.  

I drejebogsfasen vil ske en bred inddragelse af relevante interessenter og bidragsyder, som borgere med diabetes 
og livsstilssygdomme, familier, fagprofessionelle fra hele Sundhedsvæsenet, kommuner, patientforeninger, 
erhvervslivet og uddannelses- og forskningsinstitutioner.  

Konkretisering af visionsoplægget og indsatsområderne, herunder budget i form af en drejebog for en styrket 
diabetes- og livsstilsindsats i Grønland, indstilles herefter til godkendelse i Naalakkersuisut (Grønlands Selvstyre) 
og bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden.  

 

 

 


