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1. Sammenfatning og baggrund 
Diabetes er en af de store folkesygdomme, som berører et stort og voksende antal personer i Danmark1. Region 

Sjælland og Novo Nordisk Fonden har indledt et ambitiøst samarbejde om diabetesindsatsen i regionen med 

særligt fokus på forebyggelse af komplikationer og behandling af senkomplikationer. Målet med samarbejdet er 

at skabe en diabetesindsats på højeste internationale niveau som i de øvrige Diabetes Centre i Danmark. 

Ambitionen er at give et substantielt løft til behandlingens kvalitet samt til forskning i og udvikling af 

diabetesindsatsen i Region Sjælland til gavn for personer med diabetes i regionen. Samtidig er det ambitionen, 

at samarbejdet også skal bidrage til et samlet løft i diabetesindsatsen i hele landet. 

  

Diabetesindsatsen i Region Sjælland er i dag organiseret ud fra et nærhedsprincip for at imødegå, at store 

afstande bliver en begrænsende faktor for patienter og pårørende. I sygehusvæsenet er der 

diabetesambulatorier på samtlige af regionens fire sygehusenheder. Ambulatorierne varetager behandlingen af 

patienter med type 1-diabetes samt nogle patienter med type 2-diabetes. Øvrige patienter med type 2-diabetes 

behandles i almen praksis. Rehabiliteringstilbud og forebyggende initiativer m.v. varetages i kommunalt regi.  

 

Det er – for at sikre geografisk nærhed til et højt kvalificeret behandlingstilbud – væsentligt, at 

behandlingsansvaret bibeholdes i den eksisterende struktur på de decentralt placerede sygehuse og i almen 

praksis. Der etableres – modsat Steno Centrene i de øvrige regioner – i Region Sjælland ikke et stort fysisk 

behandlingscenter, men derimod et center, der får virkemidler til at sikre en mere decentralt tilrettelagt indsats. 

Med denne tilgangsvinkel opnås mulighed for, at der som led i den samlede satsning for Steno Diabetes Centre i 

Danmark kan afprøves alternative organisatoriske modeller. 

 

Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS) vil i forhold til de andre Steno Diabetes Centre i forlængelse heraf have 

særligt fokus på ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes” og derfor satses på at opbygge særlige faglige 

kompetencer inden for dette felt og med det perspektiv at opfylde Region Sjællands ambition om, at det kan 

udvikles til at blive et nationalt videnscenter på dette område.  

 

Steno Diabetes Center Sjælland etableres for at realisere visionen om at skabe en diabetesindsats på højeste 

internationale niveau til alle personer med diabetes i regionen. I den forbindelse vil en hovedopgave for SDCS 

være at drive patientcentreret udvikling og forskning på diabetesområdet i hele regionen. SDCS er ansvarlig for 

alle de tiltag, som igangsættes via bevillingen fra Novo Nordisk Fonden og centret er endvidere ansvarlig for at 

sikre, at denne indsats samtænkes og koordineres med den eksisterende aktivitet i regionen, i almen praksis og i 

kommunerne.  

 

SDCS vil bestå af en koordinerende enhed, der sammen med de nuværende fire diabetesambulatorier og 

børneafdelinger får til opgave at varetage centrets samlede funktioner.  Psykiatrien vil være en integreret del af 

centret. Endvidere er det en forudsætning for centrets succes, at der etableres et godt samarbejde især med 

kommuner og almen praksis. 

 

Centerdirektøren har det overordnede ledelsesansvar for SDCS og referer til bestyrelsen for SDCS og i 

dagligdagen bestyrelsesformanden, som er koncerndirektør i Region Sjælland. Centerdirektøren er geografisk 

                                                           
1 Det skyldes, at personer med diabetes lever længere, men også, at der har været set et stigende antal nydiagnosticerede 

personer med diabetes.  
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placeret ved Holbæk Sygehus. Ved hver af de fire nuværende diabetesambulatorier i Holbæk, Slagelse, Køge og 

Nykøbing Falster vil der være en centerchef, som sammen med centerdirektøren udgør centerledelsen for SDCS.  

 

 

Figur 1: Enheder i Steno Diabetes Center Sjælland 

 

Nærværende visionsoplæg er fundamentet for samarbejdet mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. 

Efter godkendelsen af visionsoplægget i Regionsrådet og Novo Nordisk Fondens bestyrelse igangsættes 

udarbejdelse af en drejebog. Denne vil udgøre beslutningsgrundlaget for en bevilling fra Novo Nordisk Fonden 

og samtidig en overordnet implementeringsplan for SDCS. 

 

1.1 Baggrunden for samarbejdet med Novo Nordisk Fonden  

Novo Nordisk Fonden er en dansk erhvervsdrivende fond, som ifølge sit uddelingsformål yder støtte til 

forskningshospitalsvirksomhed inden for diabetes i Danmark samt til videnskabelige, humanitære og sociale 

formål.  

Novo Nordisk Fonden har en ambition om at yde støtte til en substantiel forbedring af indsatsen til personer 

med diabetes i hele Danmark. Historisk har fonden støttet Steno Diabetes Center (SDC)2 og næste skridt i 

ambitionen har resulteret i et samarbejde med Region Hovedstaden, hvor omdrejningspunktet var etablering af 

Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). Da Novo Nordisk Fondens ambition sigter mod at komme hele 

Danmarks befolkning til gavn er drøftelser om tilsvarende samarbejde indledt i de øvrige regioner. 

Danmark har i mange år haft en internationalt førende position inden for behandling og forskning på 

diabetesområdet. Med støtten ønsker Novo Nordisk Fonden fortsat at styrke Danmark som internationalt 

ledende inden for diabetesbehandling og –forskning, samt at udvikle morgendagens patientcentrerede 

behandling og forebyggelse til gavn for alle personer med diabetes i Danmark.  

 

                                                           
2 Steno Diabetes Center (SDC) er et privathospital ejet af Novo Nordisk A/S, hvis drift bl.a. støttes af Novo Nordisk Fonden. SDC blev 

overdraget den 1. januar 2017 til Region Hovedstaden som et led i etablering af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). 
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1.2 Politiske og organisatoriske rammer for Steno Diabetes Center Sjælland 
Samarbejdet mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden vil tage udgangspunkt i de sundhedspolitiske 

rammer, som regionen har fastlagt gennem bl.a. sygehusplanen3 og Region Sjællands overordnede 

vision/strategi4.  

Regionens sygehusplan vil være fuldt implementeret i 2022 med færdiggørelsen af det kommende 

Universitetshospital Sjælland med hovedbase i Køge.  Sygehusplanen indebærer, at der vil være fire 

akutsygehuse og to specialsygehuse (illustreret på figur 2 nedenfor). I 2022 vil der desuden være flere 

sundhedscentre i regionen, nogle med primært kommunale forebyggelses- og rehabiliteringstilbud samt almen 

praksis fællesskaber, andre også med klinisk sygehuspersonale og ambulante tilbud.  

Regionens overordnede sundhedspolitiske visioner er:  

 Patienten som partner, der dækker over et ønske om øget brugerinddragelse i sundhedsvæsenet, både i 

patienternes egen behandling, men også i udvikling af sundhedsvæsenet. 

 Et sammenhængende sundhedsvæsen, der er ambitionen om et bedre flow i et patientforløb, der 

strækker sig helt fra diagnosticering til rehabilitering, ofte på tværs af sektorerne. 

 Et specialiseret sygehusvæsen i Region Sjælland, som omhandler fokus på kvalitet, forskning, behandling 

og patientsikkerhed.  

 

 

Figur 2: Illustration over sygehuses placering og funktion i Sygehusplan 2010 

 

Tværsektorielt har regionen i samarbejde med kommuner og praksissektoren i 2015-16 udarbejdet en opdateret 

version af et forløbsprogram for type 2-diabetes5. Dette program følger borgerens vej gennem hele 

sundhedssystemet, lige fra diagnosticering over behandling til rehabilitering. Programmet er under 

implementering i både region, kommuner og almen praksis og vil også være rammen om den fremtidige 

tværsektorielle diabetesindsats i regionen.  

                                                           
3 Sygehusplan 2010, Region Sjælland (2010) 
4 Program for Region Sjælland – Vision og Handlingsplan 2014-2017 (2014) 
5 Forløbsprogram for Type 2 Diabetes Mellitus, Region Sjælland og KKR Sjælland, juni 2016 
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1.3 Diabetes i Region Sjælland   
Region Sjælland har et indbyggertal på godt 800.000, svarende til ca. 14% af Danmarks befolkning. I 2016 er der i 

alt knapt 45.000 personer i behandling for diabetes i regionen. Region Sjælland er den region i Danmark, som 

har den største proportionelle forekomst af diabetes samt største relative vækst i diabetes6. 

Regionen har få større provinsbyer, mens en stor del af befolkningen bor i landdistrikter eller mindre byer og har 

relativ lang afstand til sygehustilbud. Regionen er præget af social diversitet, hvor særligt kommuner i den 

vestlige og sydlige del af regionen er præget af lavt uddannelsesniveau, lav gennemsnitsindtægt og en relativ høj 

andel af befolkningen på overførselsindkomster. Denne diversitet genspejles også i sundhedsprofilen for samme 

kommuner ved en højere sygelighed, en højere grad af multimorbiditet og en lavere middellevetid 

sammenlignet med Danmark som helhed7.  

 

1.3.1 Organisering af diabetesindsatsen i dag 
Diabetesindsatsen i regionen er opbygget omkring de 17 kommuner, de ca. 500 praktiserende læger og 

regionens fire sygehusenheder.  

Patienter med type 1-diabetes følges på sygehusenes diabetesambulatorier. Behandlingen af patienter med type 

2-diabetes er organiseret i henhold til regionens gældende forløbsprogram, hvor størstedelen af personer med 

type 2-diabetes bliver fulgt i almen praksis. Sygehusenes ambulatorier behandler dog typisk patienter med type 

2-diabetes med dårlig egenomsorg eller svære komplikationer. Behandlingen af børn med diabetes varetages af 

regionens fire børneafdelinger.  Endvidere tilbyder Holbæk Sygehus og Nykøbing Falster Sygehuse ambulant 

diabetesbehandling på sundhedscentre i hhv. Kalundborg og Nakskov. Kommunerne varetager desuden 

forebyggelse, rehabilitering, daglig hjemmepleje og en del af patientuddannelsen. 

Organiseringen af diabetesindsatsen internt på hospitalerne er karakteriseret ved, at den er spredt over flere 

forskellige hospitalsafdelinger. Den primære opfølgning og behandling i diabetesambulatorierne sker ved de 

endokrinologiske afdelinger, hvorimod supplerende undersøgelser og behandlinger varetages ved en række 

forskellige afdelinger, så som øjenafdeling og nefrologisk afdeling. Mellem sygehusenhederne ses de største 

strukturelle forskelle indenfor fod- og øjenscreening. Fodsårsbehandling er ikke tilgængeligt på alle 

sygehusenheder, men varetages i dag i hhv. Slagelse og Køge.   

Region Sjælland følger den nationale specialeplan i endokrinologi, hvori det er besluttet, at gravide kvinder med 

prægestationel diabetes og patienter med svær insulinresistens skal følges på hhv. Rigshospitalet og Steno 

Diabetes Center Copenhagen. Disse patientgrupper er små med en incidens på hhv. 350 og 50 patienter på 

landsplan.    

 

 

 

                                                           
6 Den nationale sundhedsprofil: www.danskernessundhed.dk  
7 Den nationale sundhedsprofil: www.danskernessundhed.dk  

http://www.danskernessundhed.dk/
http://www.danskernessundhed.dk/
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Tabel 1: Oversigt over diabetespatienter tilknyttet sygehusenhederne i Region Sjælland (2017) 

 

Sjællands 

Universitets-

hospital 

Holbæk 

Sygehus 

Næstved-Slagelse-

Ringsted Sygehus 

Nykøbing 

Falster 

Sygehus I alt 

Type 1 

diabetes 

Børn totalt (heraf 

m. pumpe) 

150 (130) 180 (170)  130 (80) 70 (50) 530 (430)  

Voksne totalt 

(heraf m. pumpe) 

 940 (90)  670 (100) 800 (150) 310 (0) 2.720 (340)  

Type 2 diabetes 670  660 850 730 2.910  

I alt 1.760  1.510  1.780 1.110 6.160  

Derudover følges der cirka 500 kvinder med gestationel diabetes på de fire sygehusenheders obstetriske afdelinger. 

 

Tabel 1 ovenfor viser, hvor mange diabetespatienter, der følges på hver sygehusenhed i regionen. Nykøbing 

Falster Sygehus varetager ikke pumpebehandling hos voksne med diabetes, men overfører i stedet patienterne 

til Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehus. Bl.a. som følge deraf er Nykøbing Falster Sygehus’ population af voksne 

med type 1-diabetes mindre end de andre ambulatoriers.  

Nykøbing F. og Holbæk Sygehus tilbyder en del af patientforløbene i lokalområderne i hhv. Nakskov og i 
Kalundborg.      

 

1.3.2 Fordeling af personer med diabetes 
Hyppigheden af diabetes varierer betrageligt fra kommune til kommune i regionen. Dette er illustreret i figur 3 

på næste side med den procentmæssige andel af personer med type 2-diabetes fordelt på kommuner. Her ses 

uligheden som en geografisk afspejling, hvor de vestlige og sydlige kommuner med den mørkerøde markering 

har næsten dobbelt så mange personer med type 2-diabetes pr. 1.000 indbyggere som kommunerne med grå 

markering.  
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Figur 3: Oversigt over procentmæssig andel personer med type 2-diabetes pr. 1000 indbyggere i Region Sjælland, 2016  

 

En fremskrivning af antallet af personer med diabetes i Region Sjælland frem til år 20268 viser, at der i 2026 

vil være 55.000-70.000 personer med diabetes – svarende til en samlet stigning på 25-50% fra 2016.   

  

                                                           
8 I fremskrivningen er medregnet befolkningsudviklingen i regionen samt en realvækst på 3,5% for type 2-diabetes og 1,5% for type 
1-diabetes. Disse realvækstprocenter er estimater, der benyttes gennemgående i arbejdet med Steno Diabetes Centre. Dette giver 
en stigning på knapt 50%. Der er dog i Danmark en igangværende drøftelse af forudsætningerne i fremskrivningerne samt hvor 
mange personer der reelt har diabetes i Danmark i dag. Fx er tilgangen af personer type 2-diabetes blevet mindre de seneste år og 
det påvirker fremskrivningerne. I nogle af de nyeste fremskrivninger er væksten frem til 2030 derfor korrigeret til knap 25%.  
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2. Vision og målsætninger for diabetesindsatsen  
I dette afsnit beskrives vision, målsætninger og tiltag for diabetesindsatsen i Region Sjælland.  

 

2.1 Vision 
Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har en ambitiøs og fælles vision om at forbedre diabetesindsatsen til 

gavn for alle personer med diabetes i Region Sjælland. Dette skal ske ved at udvikle en vifte af indsatser inden 

for særligt opsporing og behandling af komplikationer. Patienter med kendt diabetes skal tilbydes en indsats på 

højeste internationale niveau i regionens sygehusvæsen og i almen praksis. Sideløbende skal der udvikles 

indsatser målrettet marginaliserede, socialt udsatte og non-compliante grupper, der bidrager til at minimere den 

eksisterende ulighed i sundhed. Den langsigtede og overordnede vision for Steno Diabetes Center Sjælland er: 

 

 

SDCS skal sigte imod at tilbyde en optimal og patientcentreret indsats over for alle diabetespatienter i regionen. 

Det vil derudover være et særligt fokusområde for SDCS at bidrage til at hjælpe den del af befolkningen, det er 

vanskeligt eller umuligt at nå gennem eksisterende tilbud inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.  

Steno Diabetes Center Sjælland skal således skabe et inkluderende behandlingstilbud, hvor diversitet i tilbuddet 

sikrer, at alle patienter kan inkluderes og ulighed i behandlingsresultatet reduceres. 

Som kriterier for succes skal Steno Diabetes Center Sjælland om ti år være kendt for: 

 At have skabt et substantielt løft i kvaliteten af patientbehandlingen 

 At have skabt en substantiel forbedring af forebyggelse og behandling af komplikationer i forbindelse 

med diabetes 

 At tilbyde indsatser med en ensartet høj standard, der følges af alle sygehusenheder og i almen praksis 

 At have øget behandlingstilslutning blandt de sårbare patientgrupper ved målrettede, relevante og 

attraktive behandlingstilbud og have bidraget til en forbedret tilgang til og behandling af komorbiditet 

 At være et forskningsbaseret videnscenter og en model-region for en mere borgernær organisering af 

type 2-diabetes indsatsen, herunder indsatsen i forhold til social ulighed & komorbiditet ved diabetes 

 At have skabt et velfungerende forsknings- og udviklingsmiljø på tværs af sektorer og matrikler 

 At tilbyde undervisningsforløb målrettet både patienter, pårørende og sundhedsprofessionelle i alle 

sektorer 

 

  

 AT ØGE LIVSLÆNGDE OG FORBEDRE LIVSKVALITET FOR ALLE PERSONER MED 
DIABETES, UANSET BOPÆL OG SOCIOØKONOMISK STATUS 
 

 AT MINDSKE RISIKOEN FOR AT UDVIKLE DIABETES FOR SOCIALT UDSATTE OG DERVED 
REDUCERE ULIGHED I SUNDHED 
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2.2 Målsætninger 
Region Sjælland og Novo Nordisk Fondens vision kræver ambitiøse målsætninger for SDCS.  

 

2.2.1 Patientcentreret diabetesindsats på højeste internationale niveau 

 

For at opfylde denne målsætning skal SDCS sikre:   

 Tidligere og forbedret forebyggelse og opsporing af senkomplikationer bl.a. via en multidiciplinær 

tilgang til patientbehandlingen 

 Fælles standarder for at sikre ensartet høj kvalitet i patientforløb, herunder at nationale retningslinjer, 

specialeplaner mv. er implementeret i alle dele af sundhedsvæsenet 

 Fastlæggelse af individuelle mål og indhold i patientforløb i samarbejde med den enkelte patient  

 Udvikling og systematisering af nye former for behandlingstilbud 

 Mulighed for opkvalificering af de diabetesfaglige kompetencer for sundhedsprofessionelle i primær og 

sekundær sektor 

 Udvikling af patientcentrede patientuddannelser 

 Et nært samarbejde med forsknings- og uddannelsesinstitutioner samt landets øvrige Steno Diabetes 

Centre 

Denne målsætning understøtter Region Sjællands sundhedspolitiske vision om et specialiseret sundhedsvæsen i 

Region Sjælland. 

 

2.2.2 Sammenhængende indsats 

 

For at opfylde denne målsætning vil SDCS arbejde for: 

 En fælles og koordineret tilgang til den enkelte patient på tværs af sektorer 

 Fælles mål, fælles terminologi, fælles forståelse af egne og hinandens opgaver og til dels fælles 

uddannelse på tværs af sygehuse og sektorer, fx koordineret patientuddannelse 

 Et tættere samarbejde mellem sygehuse, almen praksis og kommuner, herunder videns- og datadeling 

 At udvikle og eksperimentere med nye organisations- og samarbejdsformer mellem sektorer, særligt på 

områder, hvor det tværsektorielle samarbejde i dag tilsidesættes  

 At fælles standarder i regi af SDCS implementeres på tværs af matrikler og sektorer  

PATIENTCENTRERET DIABETESINDSATS PÅ HØJESTE INTERNATIONALE NIVEAU 
Steno Diabetes Center Sjælland skal drive udviklingen af patientcentreret indsats i regionen baseret 
på evidens fra national og international forskning. Målet er at sikre en ensartet høj kvalitet i 
indsatsen uanset hvor i regionen, personer med diabetes behandles, samt at mindske antallet af 
senkomplikationer blandt personer med diabetes. Den patientcentrede diabetesindsats vil altid være 
tilpasset den enkelte patients behov og ressourcer.  

PERSONER MED DIABETES SKAL OPLEVE EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS  
Steno Diabetes Center Sjælland skal have fokus på at skabe fortsat udvikling af patientcentrede 
patientforløb i samarbejde med sygehuse, men også almen praksis og kommuner. Målet er, at 
patientens forløb ses som ét samlet forløb, som er fuldt koordineret mellem sektorerne. 
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Denne målsætning understøtter Region Sjællands sundhedspolitiske vision om et sammenhængende 

sundhedsvæsen. 

 

2.2.3 Minimere ulighed i sundhed  

 

For at opfylde denne målsætning vil SDCS arbejde for:  

 Afprøvning og udvikling af nye tiltag til sårbare grupper tilpasset den enkelte patients behov og 

ressourcer 

 Udvikling af metoder til forbedring af samarbejdet mellem de sundhedsfaglige og de socialfaglige 

miljøer med henblik på at styrke en patientcentreret indsats i det samlede forløb 

 Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle inden for det sundheds- og socialfaglige område, 

således at indsatsen kan målrettes særligt sårbare grupper ud fra den enkelte patients behov og 

ressourcer 

 Eksperimentere med og forske i nye måder og nye steder at afholde konsultationer, herunder afprøve 

en større brug af psykosociale og opsøgende tilbud 

 Udvikling og forskning i forebyggelse af diabetes for personer i højrisikogrupper. Udførelsen vil ske i et 

samarbejde med kommuner og praktiserende læger 

 

2.3 Tiltag 
For at realisere visionen og målsætningerne implementeres tre tiltag, som udgør hjørnestenene i den samlede 

indsats.  

 

2.3.1 Etablere Steno Diabetes Center Sjælland  

 

Til at drive udviklingen i regi af SDCS, opbygges en regional, koordinerende enhed beliggende ved Holbæk 

Sygehus, hvor centerdirektøren og dennes stab vil holde til. Den koordinerende enhed skal sikre evidensbaseret 

kvalitetsudvikling inden for diabetes i hele Region Sjælland, igangsætning og koordinering af 

MINIMERE ULIGHED I SUNDHED I RELATION TIL DIABETES, FØLGESYGDOMME OG 
KOMORBIDITET 
Steno Diabetes Center Sjælland skal have fokus på et særligt sundhedspædagogisk og 
sundhedsfremmende fokus i indsatsen på sygehuse, men så vidt muligt også i kommuner og i almen 
praksis. Målet er især at sikre nye målrettede tiltag til personer, som i dag ikke dækkes tilstrækkeligt 
af den eksisterende indsats. Derudover vil der være fokus på forebyggelse af diabetes og 
følgesygdomme samt komorbiditet for socialt udsatte grupper.   

ETABLERE STENO DIABETES CENTER SJÆLLAND FOR AT STYRKE DIABETESINDSATSEN I HELE 
REGIONEN 
Steno Diabetes Center Sjælland skal være en drivende kraft i diabetesudvikling og -forskning på tværs 
af sygehusenheder og sektorer.  Steno Diabetes Center Sjælland består af en koordinerende enhed i 
Holbæk og fire enheder med patientbehandling og forskning ved regionens fire sygehusenheder i 
Køge, Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster samt psykiatrien.  
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forskningsaktiviteter samt sikre relevante uddannelsestilbud til både personer med diabetes og 

sundhedsprofessionelle på tværs i regionen.  

 

2.3.2 Visionære og patientcentrerede behandlingstilbud 

 

Alle tiltag under SDCS skal være visionære og patientcentrerede og skal herunder understøtte den enkeltes 

muligheder for bedst muligt at tage vare på eget liv og modtage behandling så tæt på eget hjem som muligt med 

det formål at forbedre livskvaliteten og mindske komplikationer. I SDCS vil en patientcentrerede indsats desuden 

blive besluttet, udviklet og udført i overensstemmelse med den enkelte patients mål og præferencer og SDCS 

opleves af patienterne som tryg, involverende, sammenhængende og effektiv. Den patientcentrede 

behandlingstilbud vil være på højeste internationale niveau og vil kontinuerligt blive styrket gennem forskning, 

udvikling og uddannelse og være båret af evidens og dokumenteret effekt. 

Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har som målsætning, at patientinvolvering skal være et centralt 

omdrejningspunkt for SDCSs samlede aktiviteter og skal være retningsgivende for centrets samlede aktiviteter 

og tilgang til diabetesindsatsen. Dette skal dels sikres i form af en direkte patient- og pårørendeinvolvering i de 

enkelte udviklings- og forskningsindsatser, der etableres som en del af SDCS.  Og dernæst via SDCSs rådgivende 

diabetesudvalg, der skal rådgive centerledelsen i forbindelse med udmøntningen af vision og strategi.  

Dette tiltag understøtter Region Sjællands sundhedspolitiske vision om patienten som partner. 

 

2.3.3 Differentieret og decentral diabetesindsats 

 
I udviklingen af den differentierede og decentrale diabetesindsats skal der være særligt fokus på at sikre, at flere 
af de personer med diabetes, som i dag ikke er i et behandlingsforløb, inkluderes af den nye indsats. Derved 
bremses deres udvikling af komplikationer og ulighed i sundhed minimeres. For at kunne udvikle denne indsats 
er det nødvendigt med et godt kendskab til demografien i populationen. Endvidere er det nødvendigt med 
kendskab til denne gruppe af patienters ønsker og behov i relation til deres behandlingsforløb. 
 
 
 
 
 
 
 

ETABLERE DIFFERENTIERET OG DECENTRAL DIABETESINDSATS 
Steno Diabetes Center Sjællands skal udvikle en patientcentret, differentieret og decentral 
diabetesindsats for at reducere udviklingen af komplikationer hos den enkelte person med diabetes 
og bidrage til at minimere ulighed i sundhed. Det kræver, at de fire decentrale diabetesenheder har 
et nært samarbejde med de lokale praktiserende læger og kommuner og på baggrund heraf 
differentiere diabetesindsatsen afhængigt af befolkningen i området.  

ETABLERE VISIONÆRE OG PATIENTCENTREREDE BEHANDLINGSTILBUD 
Steno Diabetes Center Sjælland har i alt sit udviklingsarbejde fokus på at sikre patientcentrerede 
forløb, der giver personer med diabetes de bedst mulige rammer for aktivt ejerskab for eget forløb 
og samtidig de bedst mulige behandlingsresultater. 



S i d e  | 13 

 

  

 
 

2.4 Opsamling på vision, målsætninger og tiltag 
Samlet set er vision, målsætninger og tiltag illustreret i figur 4 nedenfor. 

 

 

Figur 4: Vision, målsætninger og tiltag for samarbejdet om diabetesindsatsen i Region Sjælland 

 

Set i forhold til de øvrige Steno Diabetes Centre vil Steno Diabetes Center Sjælland have en særlig profil med 

fokus på ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes”. For Region Sjælland er det ambitionen, at SDCS skal 

udvikle sig til at være et nationalt videnscenter om ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes”, og dette skal 

fremgå af den langsigtede strategi for SDCS.   
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3. Etablering af Steno Diabetes Center Sjælland 
Steno Diabetes Center Sjælland skal understøtte visionen og de tre målsætninger for SDCS. 

Udviklingsindsatserne under SDCS vil være byggesten, der samlet set skal medvirke til at opfylde 

målsætningerne og dermed visionen beskrevet i kapitel 2.  

 

3.1 Tre arbejdsspor under Steno Diabetes Center Sjælland 
Som tidligere beskrevet er de tre målsætninger: 

 Etablere patientcentreret diabetesindsats på højeste internationale niveau 

 Personer med diabetes skal opleve en sammenhængende indsats  

 Minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes, følgesygdomme og komorbiditet 

For hver af de tre målsætninger opretter SDCS et arbejdsspor med en række indsatser. Nedenfor er SDCSs rolle, 

ansvar og eksempler på aktiviteter for hver af de tre målsætninger og dermed tre arbejdsspor beskrevet.  

 

3.1.1 Arbejdsspor ”Patientcentreret diabetesindsats på højeste internationale niveau” 
Steno Diabetes Center Sjællands overordnede rolle inden for arbejdssporet ”patientcentreret diabetesindsats på 

højeste internationale niveau” er at være drivkraften i udvikling og forskning af nye, innovative tiltag med 

henblik på at sikre en integreret diabetesindsats på højeste internationale niveau. Samtidig skal SDCS være 

regionalt kraft- og videnscenter for forebyggelse, opsporing og behandling af senkomplikationer samt ny 

teknologi. Udviklingsinitiativer omhandlende tidlig opsporing af senkomplikationer og behandling af 

senkomplikationer har et særligt udviklingsfokus for Novo Nordisk Fonden og flere af disse tilbud skal muligvis 

tilbydes på alle regionens sygehusenheder, hvor centret har til huse. 

SDCS skal gennemføre kompetenceudvikling til de faggrupper og/eller sektorer, hvor det giver det største 

kvalitetsløft for patienten samt gennemføre forskningsprojekter, som støtter op om målsætningen om 

diabetesindsats på højeste internationale niveau. 

For at sikre en ensartet høj kvalitet vil SDCS bl.a. have fokus på en løbende systematisk kvalitetsmonitorering og 

–udvikling af diabetesindsatsen. Med etableringen af SDCS skabes en mulighed for, at der i samarbejde med 

relevante parter vil kunne videreudvikles på det eksisterende set up for kvalitetsmonitorering og -udvikling i 

regionen, herunder se på mulighederne for at kvalitetsmonitorere på tværs af sektorer. 

Eksempler på udviklingsindsatser under arbejdssporet ”diabetesindsats på højeste internationale niveau”, samt 

hvad disse indsatser vil betyde for den enkelte patient, kan ses i tabellen på næste side.  
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3.1.2 Arbejdsspor ”Sammenhængende indsats”  
Steno Diabetes Center Sjællands overordnede rolle inden for arbejdssporet ”sammenhængende indsats” er at 

have fokus på udvikling og forskning på området samt være regionalt kraft- og videnscenter for tværgående 

samarbejde om diabetes.  

SDCS skal sikre en styrkelse af kompetenceudviklingen af sundhedsprofessionelle og patientuddannelse og 

samtidig sikre, at den er koordineret på tværs for at sikre en koordineret behandling, fælles mål og fælles 

terminologi. Kompetenceudvikling og patientuddannelse skal være evidensbaseret. SDCS skal desuden 

gennemføre forskningsprojekter, som støtter op om en sammenhængende indsats på tværs.  

For at sikre en ensartet høj kvalitet i den samlede indsats over for diabetespatienten og dennes pårørende, vil 

der derudover være fokus på kvalitetsmonitorering og –udvikling på tværs af enheder samt deling af data på 

tværs af sektorer. 

Eksempler på udviklingsindsatser under arbejdssporet ”sammenhængende indsats”, samt hvad disse indsatser 

vil betyde for den enkelte patient, kan ses i tabellen nedenfor.  

 

 

3.1.3 Arbejdsspor "Minimere ulighed i sundhed” 
Steno Diabetes Center Sjællands overordnede rolle inden for arbejdssporet ”minimere ulighed i sundhed” er at 

drive udvikling og forskning på området samt være regionalt kraft- og videnscenter for arbejdet om ulighed i 

sundhed på diabetesområdet.  
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Målgruppen for de initiativer, der ligger under dette arbejdsspor, er heterogen. Der vil i arbejdet under SDCS 

være fokus på de personer, der i dag ikke modtager en tilstrækkeligt behandlingstilbud, fordi de af forskellige 

årsager falder ud af det etablerede system. Dette kan både være på grund af anden somatisk eller psykisk 

sygdom (komorbiditet), på grund af manglende overskud eller overblik til at indgå i et behandlingsforløb, på 

grund af et skifte i behandlingen (fx transition mellem børne- og voksenambulatorium) eller på grund af andre 

faktorer. 

Fælles for ovenstående grupper er, at disse ofte har vanskeligt ved at følge behandlingsplaner og, at det desuden 

kan være vanskeligere for denne gruppe at foretage ændringer i levevis. Det vil derfor være væsentligt, at der 

for disse grupper af patienter er et særlig fokus på et koordineret og sammenhængende forløb, der både 

adresserer deres diabetes og de andre sygdomme/faktorer, som de har.  

SDCS skal derfor udvikle nye tiltag, som er målrettet disse patienter og tilvejebringe yderligere viden dels om 

disse patienters særlige udgangspunkt og dels viden om, hvordan relevante behandlingstilbud kan målrettes. 

SDCS skal på dette område inspirere til nytænkning, så nye og anderledes tilrettelagte tilbud kan blive afprøvet.  

Der vil i regi af SDCS bl.a. blive opbygget et tæt samarbejde mellem diabetesindsatsen og psykiatrien i Region 

Sjælland – dette med afsæt i viden om, at op til 50%9 (afhængig af specifik psykiatrisk diagnose) af de 

psykiatriske patienter udvikler diabetes og at diabetespatienter, der også har en psykisk lidelse, ofte har dårligt 

udviklet egenomsorg og sygdomsindsigt og svært ved at følge en behandlingsplan. En tværfaglig indsats, der 

tilbydes uanset om patienten følges i et diabetesambulatorium eller i psykiatrisk regi, skal sigte imod at 

patientens behov tilgodeses. 

SDCS skal udvikle metoder og gennemføre forskning, som sigter imod at opnå viden om, hvordan 

behandlingsindsatsen over for særligt sårbare i samfundet kan forbedres og dermed bidrage til at understøtte, at 

indsatsen for at minimere ulighed i sundhed. Eksempler på udviklingsindsatser under arbejdssporet ”minimere 

ulighed i sundhed”, samt hvad disse indsatser vil betyde for den enkelte patient, kan ses i tabellen nedenfor. I 

drejebogsfasen skal det afdækkes konkret hvilke indsatser, der prioriteres. 

 

                                                           
9 The epidemiology of diabetes in psychotic disorders, Dr Martha Ward, Prof Benjamin Druss, The Lancet Psychiatry,  
Vol 2 No. 5 p431-451  
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3.2 Organisering af udviklingsindsatser og arbejdsspor 

Som nævnt vil der i SDCS være tre arbejdsspor, der afspejler de tre målsætninger. Under hvert arbejdsspor vil 

der ligge flere udviklingsindsatser, som finansieres via bevillingen fra Novo Nordisk Fonden, og som følges af den 

koordinerende enhed i SDCS. De tre spor er illustreret i figur 5. 

 

 

Figur 5: Illustration af Steno Diabetes Center Sjællands tre arbejdsspor 

 

Indsatserne udføres hovedsageligt i et samarbejde mellem den regionale, koordinerende enhed og de fire 

sygehusenheder samt psykiatrien, som tilsammen udgør SDCS. Men i nogle tilfælde vil andre også indgå i 

samarbejdet fx almen praksis, kommuner, uddannelsesinstitutioner eller private firmaer. For hvert af de tre 

arbejdsspor vil SDCS kunne indgå konkrete samarbejdsaftaler med de øvrige Steno Diabetes Centre i Danmark 

om fælles udviklingsarbejde.  

På tværs af tre arbejdsspor vil forskning, patientuddannelse og kvalitets- og kompetenceudvikling være givne 

værktøjer, der skal tænkes ind. Det skal desuden tilstræbes, at de to tiltag ”visionære og patientcentrede 

behandlingstilbud” og ”decentrale og differentierede behandlingstilbud” skal integreres i flest mulige 

udviklingsindsatser.  

 

3.3 Styrkelse af forskningsmiljøer  
Steno Diabetes Center Sjælland skal levere forskning i højeste klasse og forskningen i Region Sjælland inden for 

diabetes skal udvikles og styrkes. Steno Diabetes Center Sjælland skal initiere og drive udvikling og forskning på 

diabetesområdet i hele regionen. SDCS er ansvarlig for alle de tiltag, som igangsættes via bevillingen fra Novo 

Nordisk Fonden og på tværs af de tre arbejdsspor i SDCS. 

 

Målet med forskningen i regi af Steno Diabetes Center Sjælland er at bidrage til bedre livskvalitet for patienter 

med diabetes. Det skal ske ved at generere resultater og viden om, hvordan tidligere opsporing og dermed 

forebyggelse af komplikationer samt bedre og forskningsbaseret behandling af diabetes kan forbedre den 

enkeltes liv med diabetes. Det er centralt for al forskning i centret at omsætte gode forskningsresultater til det 
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daglige arbejde i diabetesindsatsen, for at sikre en løbende udvikling i den høje kvalitet af diabetesindsatser i alle 

sektorer og forberede livskvaliteten for den enkelte diabetespatient. 

Der skal tages afsæt i sygehusenes individuelle udviklings- og forskningsprofiler og der skal tilvejebringes 

mulighed for videreudvikling og udvidelse af de nuværende forskningsmiljøer. Der skal gennemføres et 

forskningsprogram, der rummer alle spektre fra klassisk biomedicinsk forskning til forskning i nye 

organisationsformer.  

 

Endvidere skal der – med afsæt i den særlige profil for SDCS – også på forskningsområdet være et fokus på 

indsatser, der kan modvirke ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes” og forskningen inden for dette felt skal 

understøtte Region Sjællands ambition om, at SDCS kan udvikles til at blive et nationalt videnscenter på dette 

område.  

 

 Rammerne for forskningsstrategien for SDCS vil blive afklaret i drejebogsfasen.    

 

3.4 Styrkelse af kompetenceudvikling for sundhedsprofessionelle og patientuddannelse 

Steno Diabetes Center Sjælland skal være drivkraft for at løfte og udbygge uddannelsesindsatsen i forhold til 

både personer med diabetes og behandlere i sundhedsvæsenet i regionen. Som nævnt ovenfor, så går 

kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle og patientuddannelse på tværs af de tre arbejdsspor i SDCS. 

Indsatsen skal koordineres med de øvrige uddannelsestiltag, der er udviklet i regi af Steno Diabetes Center 

Copenhagen og andre Steno Diabetes Centre. I drejebogsfasen skal initiativer og handleplan for 

patientuddannelse og kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle konkretiseres i samarbejde med de 

relevante uddannelsesmiljøer.  

Målet for styrkelse af patientrettet undervisning og uddannelse er, at flere personer med diabetes modtager og 

gennemfører tilbuddet om uddannelse og får den optimale støtte til at kunne varetage egenomsorg.  

Målet for styrkelse af fortløbende kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle inden for diabetesområdet er 

at sikre høj faglig kvalitet i behandlingen af diabetes. Dette kan bl.a. ske gennem uddannelse, sparring og 

rådgivning.  

 

3.5 Særligt fokus på ”Social ulighed & komorbiditet ved diabetes” 
Set i forhold til de øvrige Steno Diabetes Centre vil SDCS have særlig fokus på initiativer, udviklingsaktiviteter og 

forskning indenfor ”Social ulighed & komorbiditet ved diabetes”. Det er en naturlig videreførelse og udvikling af 

regionens igangværende fokus på denne patientgruppe og de tilbud, de får. I den langsigtede strategi for SDCS 

skal dette fremgå. Dette gælder både aktiviteter i forhold til forebyggelse, opsporing og behandling af 

senkomplikationer, forskning, uddannelse af sundhedsprofessionelle, rådgivning af almen praksis og 

tværsektorielt samarbejde. SDCS vil derfor opbygge kompetencer inden for det felt. I SDCS vil der derfor være 

fagprofessionelle, der har ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes” som særligt ansvarsområde. Som nævnt i 

afsnit 3.3. skal forskningen også have fokus på ”social ulighed & komorbiditet ved diabetes”.   
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4. Rammerne for etablering af Steno Diabetes Center Sjælland 
SDCS skal være et fyrtårn og et kraftcenter for patientcentreret behandling, udvikling og forskning på 

diabetesområdet i hele regionen og på tværs af sektorer.  

 

4.1 Opgaver 
I Steno Diabetes Center Sjælland vil de fleste aktiviteter foregå decentralt på de fire diabetesenheder på 

sygehusene og i psykiatrien, mens andre aktiviteter varetages i den koordinerende enhed af centerdirektøren og 

dennes stab.  

Bestyrelsen og centerdirektøren skal sikre gennemførslen af den i drejebogen skitserede plan, udarbejde forslag 

til strategi samt løbende videreudvikle og implementere strategien for diabetesindsatsen. Derudover skal de 

sikre driften af udviklingsindsatserne i SDCSs regi og centerdirektøren skal sekretariatsbetjene bestyrelsen og de 

tilknyttede udvalg.  

Derudover vil der være følgende opgaver for centerdirektør og stab:  

 Understøtte udviklingsindsatserne under SDCS, herunder programledelse 

 Udarbejde aftaler med samarbejdspartnere ved opstart af nye indsatser 

 Følge op og analysere udviklingen af kvalitet i diabetesindsatsen (for både standardaktivitet og 

supplerende aktiviteter under SDCS) 

 Initiere, koordinere, understøtte og følge op på forskningsprojekter og projektansøgninger 

 Udvikle, understøtte og følge op på kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle, patientuddannelse 

og tværsektorielt samarbejde 

 Drive faglige erfaringsnetværk på tværs af sygehuse og primær sektor  

 Deltage i nationale og internationale samarbejder på diabetesområdet 

 Sekretariatsbetjening af bestyrelse samt tilknyttede udvalg 

Decentralt vil Steno Diabetes Center Sjælland bestå af de fire diabetesenheder samt psykiatrien i Region 

Sjælland. Deres opgave vil primært være at varetage diabetesindsatsen for de patienter, der er tilknyttet de 

pågældende enheder. De skal endvidere gennemføre de diabetesrelaterede forsknings- og udviklingsindsatser, 

der finansieres af SDCS samt indgå i samarbejdsorganisationen omkring SDCS og i samarbejdet med de andre 

Steno Diabetes Centre.  

Derudover vil der være følgende opgaver for de fire diabetesenheder, som indgår i SDCS: 

 Sikre at kvaliteten opfylder de standarder og formål, der er sat ud fra SDCSs vision 

 Gennemføre udviklingsprojekter i regi af SDCS særligt med fokus på forebyggelse og behandling af 

senkomplikationer 

 Opbygge et attraktivt og anerkendt forskningsmiljø, der leverer resultater på højeste kvalitetsniveau 

 Initiere projekter, der går på tværs af sygehusenheder og sektorer    

 Bidrage til en helhedsorienteret og sammenhængende indsats for SDCS som helhed. 
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4.2 Organisering og governance  
Organisationen af ledelsen af SDCS er illustreret nedenfor. 

 

 

Figur 6: Illustration af organisationen af ledelsen i Steno Diabetes Center Sjælland 

 

Bestyrelsen og formandskab 

Bestyrelsen er overordnet ansvarlig for SDCS. Bestyrelsen godkender den overordnede strategi for SDCS og 

planerne for realiseringen af centrets målsætninger. Bestyrelsen godkender budgettet for SDCS inden for 

rammen af bevillingsaftalen mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden. Centerdirektøren udarbejder 

indstillinger til bestyrelsen omkring strategi og realisering af målsætninger og har ansvaret for at sikre 

udmøntningen af bestyrelsens beslutninger.  

Bestyrelsens sammensættes med vægt på faglige og ledelsesmæssige kvalifikationer, og forventes at vil bestå af 

personer fra:  

 Region Sjællands direktion (formand) 

 Sygehusledelsen fra Nykøbing Falster Sygehus 

 Sygehusledelsen fra Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus 

 Sygehusledelsen fra Sjællands Universitetshospital 

 Sygehusledelsen fra Holbæk Sygehus 

 Ledelsen fra psykiatrien 

 Kommunerne 

 Almen praksis 

 Forsknings- eller uddannelsesinstitutioner 

 Et medlem udpeget af Novo Nordisk Fonden 

Bestyrelsen afrapporterer årligt til Region Sjællands politiske ledelse efter nærmere aftalte retningslinjer.  
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Centerdirektør 

Centerdirektøren står i spidsen for realiseringen af visionen, som er en kompleks opgave, der både kræver 

tværfaglig, tværregional og tværsektoriel koordinering, men som også er en større udviklings- og 

opbygningsopgave. Det kræver en kompetent, handlekraftig, nytænkende og samarbejdsorienteret 

centerdirektør, som kan indgå i et nært samarbejde på tværs med sygehuse, psykiatri, almen praksis og 

kommuner.  

Centerdirektøren refererer til bestyrelsen med hensyn til strategi, realisering af visionen og evt. ændringer i 

strategien (både i forhold til prioritering og drift). I det daglige arbejde, herunder samarbejdet på tværs af 

regionens sygehuse eller på tværs af sektorer, vil centerdirektøren referere til bestyrelsens formand, som er en 

koncerndirektør.  Da den koordinerende enhed, hvor centerdirektøren og dennes stab har til huse er placeret 

ved Holbæk Sygehus, så refererer centerdirektør i forhold til facility management, HR og andre servicefunktioner 

til sygehusledelsen på Holbæk Sygehus. 

Centerdirektøren ansættes efter åbent opslag af bestyrelsen.  

 

Centerledelsen 

For at sikre flow og opfølgning i den decentrale struktur med diabetesenheder på fire matrikler, er det 

fundamentalt med et nært samarbejde og koordinering mellem centerdirektøren, de fire diabetesenheder samt 

psykiatrien. Ved hvert af de fire diabetesenheder i Holbæk, Slagelse, Køge og Nykøbing Falster vil der være en 

centerchef. Region Sjælland har en vision om at skabe et bedre tilbud til patienter med både psykisk og somatisk 

sygdom, og derfor vil en person fra psykiatrien også være en del af centerledelsen. Centerledelsen for SDCS vil 

altså bestå af centerdirektøren, en centerchef på hver af de fire enheder samt psykiatrien. Det er illustreret i 

figur 7 nedenfor. 

  

 

Figur 7: Illustration af centerledelsen i Steno Diabetes Center Sjælland 

Centercheferne er placeret på de respektive sygehusenheder og er ansvarlige for de tiltag under SDCS, som 

foregår på det givne sygehus. Centercheferne er ansvarlig for at følge op på sygehusets SDCS aktiviteter og give 

tilbagemeldinger til centerdirektøren. Centerledelsen vil løbende mødes og koordinere på tværs af matrikler 

samt bistå centerdirektøren i prioritering og kvalificering af kommende indsatser. 
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Advisory board 

Der etableres et fagligt, internationalt advisory board, som nedsættes af centerdirektøren. Boarded skal sikre 

centerdirektøren rådgivning og en aktiv sparring i udviklingen af SDCS. Der vil være særligt fokus på rådgivning i 

forhold til centrets særkende om social ulighed & komorbiditet i relation til diabetes, men også på styrkelsen af 

forskningen i relation til SDCSs målsætninger og vision. Advisory board forventes bl.a. at gennemføre årlige 

strategiseminarer eller lignende og bliver dermed også rådgivende i forhold til bestyrelsens arbejde med 

løbende udvikling af SDCSs strategi. Advisory board vil bestå af 3-5 personer. 

 

Rådgivende diabetesudvalg 

For at sikre et tæt samarbejde med relevante faglige miljøer samt patientrepræsentanter i regionen vil der blive 

tilknyttet et ’SDCS rådgivende diabetesudvalg’. Udvalget vil primært have en rådgivningsfunktion for 

centerledelsen i forhold til realisering af vision og strategi, herunder idéudvikling og kvalificering af indsatser 

under SDCS. 

Det rådgivende diabetesudvalg vil bestå af: 

 Centerdirektøren, som er formand for udvalget  

 Centerledelsen i SDCS 

 Fagpersoner fra sygehusenhederne, der forsker og arbejder med diabetespatienter på både børne- og 

voksenområdet 

 Fagpersoner fra primær sektor, der arbejder med både børn eller voksne med diabetes (eller med 

højrisikogrupper). 

 Repræsentanter fra diabetespopulationen i regionen.  

Hvis en indsats på sygehusene under Steno Diabetes Center Sjælland viser så gode resultater, at SDCS anbefaler 

den udbredt til almindelig drift i regionen, vil centerdirektøren indstille til Region Sjællands ledelsessystem, at 

indsatsen overgår til drift.  

 

4.3 Samarbejde med sygehuse, primær sektor, forskningsinstitutioner og Steno Diabetes 

Centre 
Samarbejdet med især sygehuse og psykiatrien, men også kommuner og almen praksis er essentielt for 

indfrielsen af den samlede vision for Steno Diabetes Center Sjælland. For det formaliserede samarbejde under 

SDCS er de primære samarbejdspartnere vist i figur 8 nedenfor.  



S i d e  | 23 

 

  

 

Figur 8: Steno Diabetes Center Sjællands primære samarbejdspartnere 

Samarbejde med sygehuse 

Som tidligere beskrevet, vil Steno Diabetes Center Sjælland bestå af en koordinerende enhed samt 

diabetesenhederne på de fire sygehusenheder og psykiatrien. For at realisere denne struktur, vil der mellem 

centerdirektøren og regionens sygehuse blive udarbejdet to typer af formaliserede aftaler, beskrevet i tabel 2 

nedenfor. 

Tabel 2: Aftaletyper, der kan indgås i samarbejdet mellem centerdirektøren og sygehusene i regionen  
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Samarbejde med primær sektor 

Samarbejdet med primær sektor tager afsæt i det samarbejde, som allerede eksisterer i regi af den fælles 

Sundhedsaftale mellem Regionen og de 17 kommuner. For at afdække muligheder og etablere samarbejdet, vil 

primær sektor blive inddraget i den kommende drejebogsproces, hvor graden af samarbejdet, strukturen og 

rammerne for samarbejdet vil blive drøftet og fastlagt i fællesskab.  

 

Samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner 

Samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner i og uden for Regionen tager afsæt i det eksisterende 

samarbejde med bl.a. universiteter og uddannelsesinstitutioner. I drejebogsfasen skal rammerne for 

forskningsstrategien afklares i et samarbejde med forskningsmiljøer i og udenfor regionen.  

 

Samarbejde med andre Steno Diabetes Centre 

Samarbejdet med de andre regioners Steno Diabetes Centre vil være en væsentlig faktor for at kunne levere en 

diabetesindsats på højeste internationalt niveau. Det er essentielt at have vidensdeling mellem de fem centre 

samt at bruge hinandens styrker i et samarbejde. I drejebogsfasen skal der beskrives yderligere hvordan et 

samarbejde mellem SDCS og de andre Steno Diabetes Centre skal opbygges og organiseres, men særligt på 

følgende områder vil et samarbejde være oplagt: 

 Ny teknologi 

 Patientuddannelse 

 Forskning 

 Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle 

 Sundhedsfremme 

 Sammenhængende patientforløb 

 Behandling af mindre, komplekse patientgrupper (der ikke er inkluderet i specialeplanen)  

 Telemedicin 

 

4.4 Fysiske rammer 
Ansvaret for patientbehandlingen i SDCS bibeholdes som beskrevet på de nuværende sygehusenheder.10 For at 

nå visionen og målsætningerne for SDCS vil der blive igangsat en række tiltag ved sygehusene. Tiltagene vil 

blandt andet have fokus på en mere struktureret opsporing af senkomplikationer og nogle af disse vil kræve 

fysiske ændringer og ny apparatur. Ved etableringen af de fire diabetesenheder i SDCS sigtes mod at skabe 

bedre og mere patientrettede fysiske rammer på enhederne og en ensartet standard. Den koordinerende enhed 

med centerdirektøren og dennes stab vil blive placeret i allerede eksisterende lokaler i tilknytning til Holbæk 

Sygehus.  

Lokaler til aktiviteter i SDCS – både på diabetesenhederne og ved den koordinerende enhed -  vil blive renoveret 

i overensstemmelse med de supplerende krav og behov, som realiseringen af visionen stiller.  

 

                                                           
10 Placeringen af kliniske funktioner følger sygehus- og specialeplanen, herunder det princip at specialiserede funktioner, der kun skal 
placeres et sted i regionen, som hovedregel placeres på SUH i Køge, når byggeriet står færdigt. Byggeriet i Køge er i opstartsfasen, og 
der skal derfor foretages en analyse af, om indsatserne under SDCS vil medføre behov for yderligere byggeri finansieret af bevillingen 
til at rumme funktioner knyttet til SDCS. 
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4.5 Finansieringsmodel og ejerskab 
Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden sikrer i fællesskab, at visionen om et løft i diabetesindsatsen, kan 

realiseres via Steno Diabetes Center Sjælland. Det er en forudsætning for begge parter, at der er klart definerede 

og adskilte roller i forhold til finansieringen af centrets delelementer.  

Region Sjælland finansierer som hidtil standardaktiviteten, dvs. behandling i høj kvalitet i henhold til nationale 

retningslinjer, samt den kontinuerte udvikling af standardaktiviteten.  

Novo Nordisk Fonden vil støtte etableringen af SDCS og implementering af nærværende visionsoplæg med en 

bevilling, der muliggør et substantielt løft til supplerende aktiviteter i diabetesindsatsen. Bevillingens størrelse vil 

tage afsæt i den merbevilling, der er givet til Steno Diabetes Center Copenhagen i Region Hovedstaden og 

befolkningsstørrelsen i Region Sjælland. Derudover er det tanken, at Novo Nordisk Fonden finansierer 

omkostningerne til eventuel udvidelse eller renovering af fysisk kapacitet ved diabetesenhederne i SDCS. 

Region Sjælland vil som bevillingsmodtager entydigt være ejer af og ansvarlig for driften af SDCS. Centret bliver 

derfor drifts- og ledelsesmæssigt en del af Region Sjællands organisation.    

Novo Nordisk Fondens samlede bevilling til etablering og driften af Steno Diabetes Center Sjælland forventes at 

have en varighed på 10 år med mulighed for forlængelse og med en indfasning over tre år. Der er således ingen 

maksimal levetid for støtten fra Novo Nordisk Fonden. Beslutningen om en eventuel forlængelse af 

grundbevillingen træffes på baggrund af en evaluering, der gennemføres syv år efter bevillingens påbegyndelse. 

En forlængelse af bevillingen vil herefter have en varighed på fire år. Hvis bevillingen ikke forlænges efter 

udløbet af den initiale 10-årige bevilling, vil regionen modtage en to-årig udfasningsbevilling. Ved en manglende 

forlængelse af bevilling, bortfalder Region Sjællands og Novo Nordisk Fondens forpligtelser overfor hinanden.  

Tabel 3 beskriver de overordnede roller i finansiering af den styrkede indsats. 

 
Tabel 3: Overordnede roller i finansiering af Steno Diabetes Center Sjælland 

 Region Sjælland Novo Nordisk Fonden 

Behandling 

Standardaktivitet: Ambulant og 

stationær kontrol og behandling, 

inklusiv uddannelse, kvalitetsudvikling 

og –sikring m.m. 

Grundbevilling til supplerende 

komplikationsforebyggelse og 

udviklingsaktiviteter, herunder støtte til 

kvalitetssikring og udvikling. 

Forskning 

Eksisterende forskningsaktivitet 

videreføres (tilknyttede 

forskere/driftsbudget) fra Region 

Sjælland. 

Grundbevilling til nye forskningsprojekter / 

-grupper. 

Administration/ 

infrastruktur 

Alle driftsomkostninger tilknyttet 

SDCS, såsom IT, logistik, vareforsyning, 

rengøring og servicefunktioner samt 

vedligeholdelse af de fysiske rammer. 

Administrative støttefunktioner til de nye 

aktiviteter tilknyttet SDCS. 

Uddannelse og  

tværsektorielt  

samarbejde 

Eksisterende uddannelsesaktiviteter 

rettet mod sundhedsprofessionelle og 

patienter/pårørende videreføres. 

Grundbevilling, som muliggør etablering og 

drift af initiativer for at løfte uddannelse af 

sundhedsprofessionelle og 

patienter/pårørende samt tværsektorielle 

indsatser. 
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Byggeomkostninger 

Lokaler til koordinerende enhed i 

tilknytning til Holbæk Sygehus. 

 

Allerede planlagte ombygninger og 

nybygninger til diabetesindsats. 

Renovering af lokaler til koordinerende enhed 

på Holbæk Sygehus. 

 

Opdatering af nuværende 

diabetesambulatorier i relation til 

visionsoplæggets målsætninger samt 

opgradering af behandlings- og 

forskningsfaciliteter i overensstemmelse med 

de supplerende krav, som realiseringen af 

SDCS-programmet stiller. 

 

 

 

5. Proces for videre udvikling og implementering 
Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden har udarbejdet det aktuelle visionsoplæg, som forelægges til 

godkendelse i Regionsrådet for Region Sjælland i august 2017 og bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden i 

september 2017.  

Visionsoplægget danner grundlag for det videre samarbejde mellem Region Sjælland og Novo Nordisk Fonden, 

som efter godkendelsen i fællesskab udarbejder en konkretisering af visionsoplægget og initiativerne i form af 

en drejebog. I denne proces skal sikres en bred inddragelse af relevante parter såsom personer med diabetes, 

kommuner, klinikere, praksissektoren og uddannelses- og forskningsinstitutioner m.fl. Processen forventes 

færdig i løbet af 1. halvår 2018.  

Drejebogen, herunder initiativer, budget og det juridiske aftalegrundlag, indstilles herefter til godkendelse i 

Regionsråd og bestyrelsen for Novo Nordisk Fonden.  

 


