Steno Diabetes Center Copenhagen

Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse
i verdensklasse
Strategi 2022-2032 for
Steno Diabetes Center Copenhagen

SDCC strategi 2022-2032

SDCC Information
strategi 2022-2032
til tema

Forord
Fra strategi til hverdag

Vores ambition med denne strategi er at skabe
en tydelig fælles retning for alt, hvad vi laver på
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC), og
for alle, der arbejder her. Alle skal arbejde mod
samme mål. Derfor har vi som ambition, at strategien skal skabe begejstring og lyst til at være
en del af SDCC. Og endelig skal strategien give
os et stærkere fælles fundament for prioritering,
så vi bruger vores samlede viden, kræfter og
ressourcer på det, der er allervigtigst.
Strategien peger frem mod 2032, hvor SDCC kan
fejre 100-års jubilæum. Det gør den, fordi vi ved,
at det er de lange seje træk, der for alvor gør en
forskel. SDCC leverer allerede diabetesbehandling i topklasse. Men vi tror, at vi kan gøre endnu
mere for personer med diabetes eller i risiko for
udvikle diabetes.
Strategien udpeger vores overordnede prioriteter
og målsætninger på SDCC. De skal løbende
omsættes til konkret handling, så vi nærmer os
visionen. Vi kommer til at supplere strategien
med konkrete, tværgående handleplaner med
kortere tidshorisont og vil undervejs sætte særligt
fokus på de forskellige elementer. Men strategien
skal også sætte retningen for hverdagen. Idéer
og aktiviteter skal testes med spørgsmålet:
Understøtter det strategien?
På den måde er arbejdet med at realisere strategien en løbende opgave for alle på SDCC. Vi har
som ledergruppe et særligt ansvar for at sikre,
at strategien reelt bliver det prioriteringsredskab, vi ønsker. Derfor har vi taget os god tid til
at udarbejde strategien. Til at tale med brugere,
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interessenter, samarbejdspartnere, ledere og
medarbejdere om, hvilken retning vi skal sætte
for den videre udvikling af SDCC. Vi vil gerne sige
tak til alle, der har bidraget til arbejdet!
Der er store forpligtigelser og forventninger til
det, som vi på SDCC skal være og kunne. En
direkte konsekvens af de mange inputs er derfor,
at vi har sat barren endnu højere. Det er en
spændende udfordring at omsætte ambitionerne til konkret handling.

Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse i verdensklasse. Det er den strategiske
retning, vi hver dag arbejder for at realisere. Det
kræver, at forudsætningerne for at kunne levere
verdensklasse er på plads. Vi skal sammen skabe en arbejdsplads i verdensklasse. Det kræver
først og fremmest, at vi fortsat har de dygtigste
medarbejdere. Løbende rekruttering af de dygtigste folk, talentudvikling og kompetenceudvikling
er – ligesom løbende ledelses- og organisationsudvikling – afgørende for, at vi reelt kan stræbe
efter verdensklasse.
God læselyst, god arbejdslyst – vi glæder os til
samarbejdet.
Allan Flyvbjerg, direktør
Anne Mette Rosenfalck, klinikchef
Birgitte Brock, forskningschef
Dorrit Thorsen, ledende oversygeplejerske
Evy Connie Ottesen, ledende bioanalytiker
Morten Hulvej Rod, sundhedsfremmechef
Tina Charlotte Olsen, stabschef
Ulla Bjerre-Christensen, uddannelseschef
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Steno Diabetes Center Copenhagen
– 100 år med verdensklasse

SDCC blev grundlagt for at give personer med
diabetes de bedste muligheder for at leve det liv,
de ønsker. Det gælder både de, som lever med
diabetes og de, der er i risiko for at få sygdommen.
Det holistiske menneskesyn var årsagen til, at
Hagedorn ved grundlæggelsen i 1932 anlagde
en æblelund ved siden af hospitalet. For god
diabetesbehandling består af mange elementer,
og derfor er den bærende idé bag SDCC netop
kombinationen af såvel klinik og uddannelse som
forskning og sundhedsfremme.
Menneskesynet og den unikke sammensætning
af specialer og kompetencer er forklaringen på,
at vi sammen på SDCC har kunne sætte standarder og skabe diabetesbehandling i verdensklasse. Vi er anerkendte for vores bidrag til viden om
diabetes og den måde, vi behandler sygdommen
på. Inden for de sidste ca. 20 år er dødeligheden
af diabetes halveret, og færre får alvorlige og invaliderende følgesygdomme som diabetesrelateret
blindhed og amputationer. Det betyder, at mange
personer med diabetes har bedre muligheder for
flere gode leveår.
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Men vi hviler ikke på laurbærrene. Trods stadig
bedre behandlingsmuligheder rammer sygdommen stadig hårdt. Med livsomvæltende konsekvenser. Et skemalagt liv. Uvished. Bekymringer.
Angst for komplikationer og senfølger. Socialt
skævt – med ulighed i sundhed til følge. Dertil
kommer, at diabetes sammen med andre kroniske sygdomme medfører betydelige udfordringer
for sundhedsvæsenet og for samfundsøkonomien. Det skal vi gøre vores yderste for at ændre.
I de sidste 100 år har vi med afsæt i et holistisk
menneskesyn udviklet os til at være førende i
verden på kombinationen af behandling, forskning, sundhedsfremme og uddannelse i diabetes. Vi skal også i de kommende år gøre os umage, når vi vil løfte diabetesbehandlingen til det
næste niveau. Som et bæredygtigt og integreret
element i det øvrige sundhedsvæsen og som en
innovativ model og forbillede – også for andre
kroniske sygdomsområder.

FLERE GODE LEVEÅR MED DIABETES
– FÆRRE MED DIABETES

Sammen om diabetesbehandling og forebyggelse
i verdensklasse

Mennesket
først

Viden til bedre
praksis

Målrettet
forebyggelse af
diabetes og
sen-komplikationer

iDiabetes
– intelligent brug af
data og teknologi
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Vision
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Strategisk retning 2022-2032
Sammen om diabetesbehandling og
forebyggelse i verdensklasse

Flere gode leveår
med diabetes
– færre med
diabetes
Vi skal bidrage til flere gode leveår for alle med diabetes,
og at færre får diabetes. Dét er vores fælles vision. Vores
fælles løfte. Vores fælles forpligtelse.

De næste ti år skal vi sætte nye standarder for
diabetesbehandling og forebyggelse. Det er en
del af vores fortsatte stræben i retning af verdensklasse. Vi er ikke tilfredse med at levere på
de nationale kvalitetsmål eller at være de bedste
i regionen, Danmark eller Norden. Vi skal løbende
være med til at sætte nye standarder for, hvad
verdensklasse er.
Vi ser verdensklasse som en holdsport. Vi kan
ikke lykkes alene, men skal skabe verdensklasse
sammen med vores samarbejdspartnere og som
en integreret del af det system, vi indgår i. Derfor
bliver samarbejde den afgørende nøgle til at
lykkes med strategien de kommende 10 år.
Vores vigtigste samarbejdspartnere er de, der lever med eller er i risiko for at udvikle diabetes. Vi
skal konsekvent tage afsæt i samarbejdet med
det enkelte individ og sætte mennesket først i
arbejdet på og i udviklingen af SDCC.
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Vi kan kun lykkes med visionen gennem et
stærkere samarbejde med vores vigtige eksterne
samarbejdspartnere: Steno Partner Hospitalerne,
almen praksis, kommunerne, civilsamfundet, de
øvrige Steno Diabetes Centre, forsknings- og
uddannelsesinstitutioner, industrien samt øvrige
fagfæller i Danmark og resten af verden. I de
kommende år skal vi derfor værne om og udvikle
det faglige fællesskab – regionalt, nationalt og
internationalt.
Endelig skal vi løfte det interne samarbejde til et
nyt niveau. Så vi i endnu højere grad forløser de
store potentialer ved at have forskning, sundhedsfremme, uddannelse og behandling samlet
på én matrikel. Det handler om et styrket internt
samarbejde på alle fronter – mellem enheder,
fagområder, ledere og medarbejdere på SDCC.
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Prioriteter frem mod 2032

De vigtigste fælles
indsatser
At realisere strategien kræver, at vi rykker endnu tættere sammen
om fire strategiske prioriteter frem mod 2032. De strategiske
prioriteter er udvalgt, fordi de er afgørende for, at vi kan nærme os
visionen om flere gode leveår for alle med diabetes, og at færre får
diabetes.
Det handler ikke om, at alle skal gå i takt, men om at alle skal gå i
samme retning, så vi sammen kan gøre den største forskel på baggrund af den nye viden, vi skaber.

SDCC strategi 2022-2032

Prioritet 1
Mennesket først

På SDCC sætter vi altid mennesket først. Det er
en forpligtigelse, som gælder alle, der arbejder
på SDCC.
Menneskesynet er en del af vores historie, en del
af vores DNA. Det er samtidig et område, som vi
skal fokusere endnu mere på i de kommende år.
Det kommer til at kræve noget særligt af os som
organisation.
Forebyggelse og behandling af diabetes er et
ligeværdigt samarbejde mellem de mennesker,
som lever med sygdommen eller er i risiko for at
udvikle den, og de faglige eksperter. Vi står midt
i et paradigmeskifte fra, at vi som fagpersoner
behandlede, til at mange mennesker behandler
sig selv i hverdagen med os som hjælpere
på sidelinjen. Dette skifte skal vi i alle vores

funktioner understøtte via et tydeligt fokus på at
øge handlekraften og mestre hverdagslivet.
Vi skal blive endnu bedre til at se menneskers
ressourcer, perspektiver og viden. Ikke bare
hos det enkelte individ, men også hos familien,
venner, omgangskreds, naboer og medborgere.
Uanset alder, livssituation og behandlingsforløb.
Det handler om en helhedsorienteret forståelse
af det enkelte menneske og livssituation. Og om
en større individuel tilpasning, så vi bringer vores
viden i spil netop dér, hvor den enkelte person er.
I det liv, de gerne vil leve. Vi skal stå på faglighed,
evidensbaseret viden og en professionalisme,
hvor vi mestrer at møde mennesker forskelligt for
at give dem lige muligheder
.

Vi skal fokusere vores arbejde dér, hvor vi har en særlig mulighed og
en særlig forpligtigelse til at være dristige og også afprøve indsatser,
der har risiko for at fejle.
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Målbillede 1
Vi skal styrke mulighederne for at
mestre et liv med diabetes
Vi skal styrke mulighederne for, at hvert enkelt
person med diabetes kan leve det liv, de ønsker.
Vi skal i højere grad møde alle med udgangspunkt i deres livssituation, behov og ønsker. Det
er en målsætning, som gælder både i forhold til
de personer, vi møder direkte, og de mennesker,
der behandles andre steder. Vores mål er, at
alle med diabetes skal fastsætte egne mål for
behandlingen baseret på viden og vejledning
fra behandler og støttes i at følge disse. Det
medfører også en øget tilpasning af tilbud til den
enkelte, så muligheden for at tage medansvar for
egen behandling øges. Det kræver et skift i rollen
som behandler til at være samarbejdspartner
og guide i et livslangt forløb. Det er en udvikling,
som allerede er i gang på SDCC, og som vi sammen på basis af evidens skal fortsætte og styrke
yderligere i de kommende år.

Målbillede 2
Vi skal styrke brugernes involvering
i udviklingen af SDCC
På SDCC er der tradition for, at personer med
diabetes deltager i at udvikle fremtidens behandlingsformer og hjælper andre i samme
situation. Det er et ansvar, som mange med
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glæde tager på sig. Vi har med et intensiveret
fokus på brugerinvolvering taget de første skridt
i at udvikle fællesskabet omkring SDCC og øge
involveringen af personer med diabetes i vores
virke. Nu skal vi tage de næste skridt og integrere
brugerinvolvering dybere i kulturen og hverdagen.
Det er en nysgerrighed, vi skal styrke, og en
kompetence, vi skal opøve og udvikle på tværs
af organisationen. Brugernes stemme skal i spil i
flere sammenhænge som en del af kvalitetsudviklingen i hele organisationen.

Målbillede 3
Vi skal gøre familier og nære relationer
til aktive samarbejdspartnere
Familien og de nære relationer spiller en stor
rolle i forhold til både at forebygge og behandle
diabetes. I forebyggelsesindsatserne er der
evidens for, at et familieperspektiv øger effekten
af indsatserne. Det samme gør sig gældende i
behandlingen af særligt børn og unge med type
1-diabetes og ældre personer med diabetes.
Vi skal udvikle mere viden og flere konkrete
løsninger, hvor familien og de nære relationer
– men også venner, omgangskreds, naboer og
medborgere – integreres som tætte og vigtige
samarbejdspartnere i hverdagslivet. Både i
forhold til de mennesker, som vi møder direkte,
og de mennesker, der er i kontakt med vores
samarbejdspartnere.

Prioritet 2
Viden til bedre praksis

SDCC er et universitetshospital, og vi skal med vores mange-facetterede forskningsindsatser skabe
ny viden, der kan sætte standarden for behandling
og forebyggelse af diabetes. Det kræver, at vi
er nysgerrige, opsøgende og samarbejdende i
forhold til andres vidensproduktion, og at vi er dristige i vores egen udvikling og generering af viden.
Vi skal stå fast på de lange, seje træk med stor
risiko og tilsvarende stor gevinst, hvis vi lykkes.
Det kræver samtidigt, at vi holder fokus på, at
viden skal omsættes til kompetencer i hverdagen. Vi skal formidle den nyeste og bedste viden
og bringe den i anvendelse i konkrete indsatser.
Både hos os selv på SDCC og hos vores samarbejdspartnere i det øvrige sundhedsvæsen,
kommuner m.fl.
Den dobbelte forpligtelse på generering og
omsætning af viden til bedre praksis skal være
et endnu stærkere fælles fokus på SDCC. Vi skal
betragte forskning, kompetenceudvikling og daglig praksis som gensidigt afhængige af hinanden
og sammen med vores samarbejdspartnere finde de blinde pletter, få de gode ideer og udvikle
de næste løsninger.

Målbillede 1
Vi skal generere viden og styrke
formidling og omsætning af viden til
bedre praksis
På SDCC skal vi styrke fokus på at generere,
formidle og omsætte viden, så vi bidrager til
bedre praksis. Vores mål er at bidrage til kapaci-
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tetsopbygning omkring diabetesbehandlingen i
hele sundhedssystemet ved at bibringe viden og
udvikle kompetencer. Det kræver en vedvarende
nysgerrighed og systematiske feedback-loops
mellem generering af viden og omsætning til
praksis, så vi sikrer, at den nyeste og bedste
viden kommer ud og gør en forskel.

Målbillede 2
Vi skal styrke vores internationale
samarbejde
På SDCC er vi anerkendt for at være et globalt
førende diabeteshospital, og vi har et ønske om
sammen med vores samarbejdspartnere vedvarende at skabe diabetesbehandling i verdensklasse. Det kræver et betydeligt internationalt
samarbejde, hvor vi systematisk giver og henter
inspiration og samarbejder med andre, der driver
udviklingen, om at generere ny viden.

Målbillede 3
Vi skal skabe viden, der forbedrer
guidelines – nationalt og internationalt
Guidelines spiller en stor rolle i den løbende
udvikling af konkrete behandlings- og forebyggelsesindsatser. Vi er allerede med til at præge
guidelines og behandlingsmodeller – og det vil
også fremover være et centralt målbillede for vores vidensarbejde. Det er et tydeligt tegn på, at
den viden, vi skaber, omsættes og er anvendelig
for andre. Derfor skal vi prioritere at generere
evidens, der forbedrer guidelines både nationalt
og internationalt.
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Prioritet 3
iDiabetes – intelligent brug af data
og teknologi

Data, digitale løsninger og ny teknologi er afgørende komponenter i arbejdet med diabetes.
Med brugen af disse kan vi bl.a. skabe en mere
intelligent og individualiseret behandling, der er
endnu mere præcis og gør det muligt at leve et
uafhængigt liv med diabetes.
På SDCC sætter vi mennesker før teknologi.
Individ før sygdom. Vi skal bruge data, digitale
løsninger og ny teknologi som midler til at nå
vores mål – der hvor det giver mening og med
forståelse for det enkelte individs behov. Vi er
samtidig bevidste om og nysgerrige på, hvordan
teknologi kan have en transformativ karakter, der
muliggør noget helt nyt og kan ændre tilgangen
på et helt område.
SDCC er langt fremme, men vi skal også i de
kommende år tage nye, store og dristige skridt.
Ambitionen er, at vi skal inspirere andre og sætte
standarden for, hvordan data, digitale redskaber
og ny teknologi anvendes til at forbedre arbejdet
med diabetes – intelligent, individualiseret –
med respekt for privatliv og dataetik.
Det indebærer, at vi skal producere data og viden
og at vi skal anvende og teste data, digitale
løsninger og ny teknologi i hverdagen. Alt dette
for at forbedre eksisterende opgaver, forløb og
processer og gøre teknologi til en naturlig og integreret komponent, når vi sætter nye tiltag i gang.
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Målbillede 1
Vi skal afprøve, evaluere og anvende
den nyeste teknologi
SDCC skal være kendt regionalt, nationalt og
internationalt for – sammen med vores brugere
og samarbejdspartnere – at afprøve og evaluere
ny teknologi. Det gælder både inden for håndteringen af diabetes og anden teknologi, der kan
hjælpe os eller vores brugere og samarbejdspartnere i hverdagen. Alle kan ikke få lige det,
de ønsker, men vi har en særlig forpligtelse til at
være frontløbere også inden for teknologi. Det
indebærer, at vi bidrager til udviklingen, og at vi er
nysgerrige på nye muligheder og løsninger. Vi skal
være klar på samarbejder med bl.a. forskningsog uddannelsesinstitutioner og industri om ny
teknologi, der kan bidrage til bedre indsatser i
livet med diabetes.

Målbillede 2
Vi skal gøre personer med diabetes til
partnere i den digitale udvikling
Personer med diabetes og deres pårørende
er vigtige partnere i den digitale udvikling på
SDCC. De lever med de digitale og teknologiske løsninger til hverdag, de leverer data til
behandling og forskning, og de deltager aktivt i
udvikling, afprøvning og implementering. Det er
en ressource, som vi skal forløse endnu bedre

i de kommende år. Det indebærer, at vi skal
uddanne personer med diabetes og pårørende
til at bruge den nyeste teknologi, ligesom vi på
SDCC skal lære af den viden og erfaringer, som
brugerne har med teknologien, så vi sammen
kan være med til at forme de forskellige løsninger. Samtidigt skal vi fastholde fokus på lighed i
sundhed og sikre, at nye løsninger bliver tilgængelige og anvendelige for alle, der har behov.
Det gælder både hos os selv og i relation til
vores samarbejdspartnere, hvor vi kan hjælpe
med at finde de rigtige løsninger, der matcher
de individuelle behov.

Målbillede 4
Vi skal skabe forpligtende
datasamarbejder i sundhedsvæsenet

Målbillede 3
Vi skal forbedre SDCC gennem brug
af data

Målbillede 5
Vi skal løfte de digitale kompetencer

Data er en potent forbedringskilde, og vi skal
bruge data fra mange forskellige kilder til at
sætte endnu mere tryk på forbedringsarbejdet
i hverdagen. Alle enheder i SDCC skal være nysgerrige på og anvende data til kvalitetsudvikling.
Vi har allerede mange forskellige data i dag, som
vi skal udvikle metoder, værktøjer og processer
til at bruge mere systematisk – ligesom vi også
løbende skal udvikle og producere nye data til at
forbedre arbejdet på SDCC.

Samarbejder om at producere og anvende data
og digitale løsninger er et afgørende element i
at udvikle diabetesbehandling i verdensklasse.
Vi skal derfor styrke samarbejdet med almen
praksis, kommuner og andre hospitaler om en
hensigtsmæssig brug af data og digitale løsninger. Tilsvarende skal vi skabe flere, forpligtende
samarbejder om at udvikle, vedligeholde og bruge data, der kan bidrage til vores mål og vision.

Data, digitale redskaber og ny teknologi bliver
kun værdifulde redskaber, hvis de rent faktisk
kan anvendes. Derfor skal vi løfte de digitale
kompetencer. Det gælder internt på SDCC, hvor
vi skal løfte os i takt med den digitale udvikling.
Vi skal investere i at udvikle de digitale kompetencer og den organisatoriske kapacitet til
at arbejde med teknologien. Det gælder også
eksternt, hvor vi skal indgå i samarbejder og bidrage til det digitale kompetenceniveau hos bl.a.
brugere og samarbejdspartnere.
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Prioritet 4
Målrettet forebyggelse af diabetes og
senkomplikationer

Forebyggelse er en nøgleopgave for alle på SDCC.
Visionen indebærer, at vi tager medansvar for
sygdomsudviklingen. Både hos dem, der er i
risiko for at få diabetes, og dem, der allerede har
sygdommen.
Vi skal prioritere vores arbejde dér, hvor forebyggelsespotentialet ift. diabetes er størst og
dér, hvor vi gør den største forskel. Det handler
om forebyggelse af diabetes – med særligt
fokus på populationer i risiko. Og det handler om
forebyggelse af senkomplikationer for personer,
som allerede lever med sygdommen. Målet for
alle forebyggelsesindsatser er den bedst mulige
livskvalitet, og derfor skal vi sideløbende styrke
vores fokus på at øge den mentale sundhed for
alle vores målgrupper.
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Målbillede 1
Vi skal arbejde for at finde en kur mod
type 1-diabetes

Målbillede 2
Vi skal bidrage til at stoppe væksten i
type 2-diabetes

Målbillede 4
Vi skal fokusere på differentierede
indsatser til mennesker i størst risiko

Fra at være en fjern utopi er det at finde en kur
mod type 1-diabetes nærmere ved at være en
reel mulighed. Det kræver ressourcer, løbende
generering af ny viden gennem forskning og en
dedikeret indsats fra mange aktører. Det kræver
lange seje træk, og det er forbundet med stor
risiko. Men den mulige gevinst er indsatsen
værd, og vi vil på SDCC fortsat fokusere en
betydelig del af vores kræfter på at bidrage til at
finde en kur mod type 1-diabetes. I tæt samarbejde med både nationale og internationale
samarbejdspartnere.

Det er en hjørnesten i vores vision, at færre skal
udvikle diabetes. Det gælder for type 2-diabetes,
men også for andre mere sjældne former for
diabetes. Det er en stor og svær opgave, som
hverken vi eller andre kan lykkes med alene. Det
handler både om indsatser målrettet prædiabetes og fokus på de sociale forhold, der øger
risikoen for diabetes. Arbejdet kræver indsatser
på mange fronter og niveauer, hvor der endnu
er begrænset viden om indsats og resultat, bl.a.
på grund af den lange tidshorisont. Vi vil yde
vores målrettede bidrag til at stoppe væksten
i nye tilfælde af diabetes regionalt, nationalt og
internationalt.

Der er klar evidens for, at risiko for og konsekvenser af diabetes er markant større i nogle dele af
samfundet end andre. Det afsæt skal vi bruge til
en skarpere prioritering af vores indsatser. Vi skal
prioritere særlige målgrupper – f.eks. aldersmæssigt, etnisk, socialt eller geografisk – sådan at vi er
dér, hvor der er det største forebyggelsespotentiale. Vi skal gøre det med afsæt i et bredt og positivt sundhedsbegreb, med respekt og forståelse
for forskellige livsfaser- og situationer og med en
målsætning om at øge menneskers kompetencer
til at håndtere deres eget liv og påvirke vilkår, der
har betydning for deres sundhed og livskvalitet.

Målbillede 3
Vi skal forebygge senkomplikationer

Målbillede 5
Vi skal styrke kompetencer
og kapacitet til sundhedsfremme

For at sikre flere gode leveår for personer med
diabetes, er det afgørende at forebygge senkomplikationer. Det er det centrale i sygdommen,
når først man har fået den. Det er disse faktorer,
der for alvor koster på både livskvalitet og leveår
for den enkelte. Derfor vil vi på SDCC fortsat
bidrage med ny viden og med udvikling af nye
behandlingsformer mod udvikling og progression
af sendiabetiske komplikationer. Samtidig skal vi
sikre, at såvel screening som behandling når ud
til dem, der har behov, og derigennem udskyde
eller hindre senkomplikationer. Det kræver, at
vi udvikler og udbreder nye modeller og samarbejdsformer på tværs af sundhedsvæsenet.

Forebyggelse og sundhedsfremme kræver bredt
samarbejde. Med personer i risiko og med de
mange andre aktører, som også har interesse,
mulighed eller forpligtigelse til at bidrage til den
fælles opgave. Det handler om at understøtte det
gode og det sunde liv dér, hvor folks liv, muligheder, motivation og vilje er. Vi har som målsætning
at bidrage med forskning og viden, så vi er med
til at styrke kompetencer og kapacitet til sundhedsfremme i de organisationer og systemer, vi
samarbejder med, så de kan yde en endnu bedre
indsats for personer i risiko for diabetes. Det kan
fx være skoler, lokalsamfund, civilsamfundet,
kommuner eller uddannelsesinstitutioner.
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Strategisk forudsætning
Sammen om diabetes

Vi kan ikke lykkes med vores vision alene. Den
er større end os selv. Derfor er stadigt stærkere
samarbejder internt og eksternt en forudsætning for at realisere strategien. Det ligger som et
fundament under vores strategiske prioriteter.
Vi skal altid overveje: Hvem kan vi løse denne
udfordring eller opgave sammen med – både
internt og eksternt? Og vi skal være åbne for
samarbejder, når andre inviterer.
Vi skal først og fremmest samarbejde tæt med
personer med diabetes og de i risiko for at udvikle diabetes for at lykkes. Det er dem og deres liv,
det handler om.
Samtidig skal vi have et tæt, tillidsfuldt og afklaret samarbejde med alle vores eksterne samarbejdspartnere. Det gælder i primærsektoren,
fordi de ofte har tættere kontakt til visse af vores
målgrupper end vi selv. Ikke mindst til personer
med type 2-diabetes og personer i risiko. Her
har vi en særlig opgave i de kommende år. Vi
skal videreudvikle vores samarbejdsrelationer til
almen praksis og kommunerne med afsæt i tydeligere opgaver, roller og ansvarsområder, så vi får
den rette placering i det nære sundhedsvæsen.
Og sådan, at vi kan byde os til som et naturligt
videns-, ressource- og kompetencecenter i
forhold til såvel behandling som forebyggelse af
diabetes. Det indebærer også, at vi skal udvikle
vores samarbejdsrelationer med civilsamfundets
mange vigtige aktører.
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Også relationerne til og samarbejdet med forsknings- og uddannelsesinstitutioner, industrien,
hospitaler og resten af sekundærsektoren skal
løftes til næste niveau. Vi skal være endnu tættere på deres forsknings- og vidensmiljøer. Og vi
skal involvere dem – særligt Steno Partner Hospitalerne og det nære sundhedsvæsen – dybere i
de vigtige strategiske beslutninger på SDCC.
Sidst, men ikke mindst skal vi styrke det interne
samarbejde på SDCC. Sammen om diabetes er
ikke kun en fundamental forudsætning eksternt.
Det er også en overskrift på den nødvendige
løbende interne udviklingsopgave. Det kræver, at
vi løbende udvikler vores organisation og vores
kompetencer, så vi skaber de rette forudsætninger for stærkere samarbejder.

VISION FOR SDCC

FLERE GODE LEVEÅR MED DIABETES – FÆRRE MED DIABETES

STRATEGISK RETNING
2022-2032

Sammen om diabetes-behandling og forebyggelse i verdensklasse

PRIORITETER

Mennesket først

Viden til bedre
praksis

iDiabetes
– intelligent brug af
data og teknologi

Målrettet
forebyggelse af
diabetes og
sen-komplikationer

MÅLBILLEDER

Vi skal styrke
mulighederne for at
mestre et liv med
diabetes

Vi skal generere viden
og styrke formidling og
omsætning af viden til
bedre praksis

Vi skal afprøve, evaluere
og anvende den nyeste
teknologi

Vi skal arbejde for at
finde en kur mod type
1-diabetes

Vi skal styrke
brugernes involvering i
udviklingen af SDCC

Vi skal styrke vores
internationale
samarbejde

Vi skal gøre personer
med diabetes til
partnere i den digitale
udvikling

Vi skal bidrage til at
stoppe væksten i type
2-diabetes

Vi har fantastisk dygtige ledere og medarbejdere og en unik sammensætning af enheder og
vidensmiljøer. Vi skal løbende sikre, at vi fortsat
har de dygtigste medarbejdere – og at vi har de
nødvendige rammer for at lykkes. Det kræver
løbende talent- og kompetenceudvikling, rekruttering af talenter og eksperter og ledelses- og
organisationsudvikling.
Samtidig skal vi løbende skabe en afklaring
af opgaver og roller og løbende kompetence-,
ledelses- og organisationsudvikling. Derved kan
vi skabe flere synergier mellem vores dygtige
ledere og medarbejdere og stærke vidensmiljøer
i i SDCCs klinik, klinisk forskning, uddannelse,
sundhedsfremmeforskning og CoreLab i arbejdet med at indfri visionen.

Vi skal gøre familier og
nære relationer til
aktive samarbejds-partnere

Vi skal skabe viden,
der forbedrer guidelines – nationalt og
internationalt

Vi skal forbedre SDCC
gennem brug af data
Vi skal skabe forpligtende
datasamarbejder i
sundhedsvæsenet
Vi skal løfte de digitale
kompetencer

STRATEGISKE
FORUDSÆTNINGER

Vi skal forebygge
senkomplikationer
Vi skal fokusere
på differentierede
indsatser til mennesker
i størst risiko
Vi skal styrke kompetencer og kapacitet til
sundhedsfremme

Sammen om diabetes. Vi kan ikke lykkes med vores vision alene. Derfor er stadigt stærkere samarbejder internt og
eksternt en forudsætning for at realisere strategien. Vi skal først og fremmest samarbejde tæt med personer med
diabetes og de i risiko for at udvikle diabetes. Samtidig skal vi have et tæt, tillidsfuldt og afklaret samarbejde med alle
vores eksterne samarbejdspartnere. Endelig skal vi styrke det interne samarbejde på SDCC og sikre, at vi fortsat har de
dygtigste medarbejdere og ledere, og at vi sammen skaber de nødvendige rammer for at lykkes.
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