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Kostindsats for børn og unge med type 1-diabetes og deres familier

1 Om SBI-projektet
1.1 Baggrund
Formål
Udvikle, afprøve og implementere forskellige hands-on kurser med praktisk undervisning i
sund mad og kulhydrattælling målrettet børn og unge med type 1-diabetes (T1D) i forskellige aldersgrupper samt deres forældre.

Den glykæmiske kontrol igennem et livsforløb ser ud til at afhænge af, hvor velreguleret en
person med T1D opnår at blive meget tidligt efter, at diagnosen stilles. Denne sammenhæng ses
både hos personer, som har fået stillet diagnosen som barn, ung (1) eller voksen (2). Børn og
unge med et højt HbA1c (≥ 70 mmol/mol) de første år efter diagnosen har for eksempel vist sig
at have et signifikant højere HbA1c som voksne sammenlignet med børn og unge, som opnår
god glykæmisk kontrol (HbA1c < 50 mmol/mol) indenfor de første år efter diabetesdebut (1).
Derfor er det vigtigt at afprøve interventioner, som fokuserer på at forbedre håndteringen af et
liv med diabetes og den glykæmiske kontrol i de første år efter diagnosen stilles for derigennem
at forbedre den længerevarende glykæmiske kontrol, forebygge komplikationer samt øge den
mentale og fysiske sundhed.
Flere studier har vist, at den glykæmisk kontrol og livskvaliteten forbedres hos børn og unge
med T1D, hvis de spiser en sund kost samt at barnet og familierne er i stand til at dosere
måltidsinsulinen korrekt (3,4). Derudover har studier vist, at både børn og unge med T1D og
deres forældre ofte estimerer kulhydratindtaget forkert, hvilket resulterer i forkert måltidsinsulindosering. Dette er forbundet med dårligere glykæmisk kontrol (5-7). Studier viser yderligere,
at især læren om kostens kvalitet, herunder særligt kulhydratkvaliteten og -kvantiteten, har
betydning for den glykæmisk kontrol (3, 8) og at øget præcision i kulhydrattælling hos børn og
unge med T1D resulterer i bedre glykæmisk kontrol målt ved HbA1c (6). Endvidere er en struktureret indsats i kulhydrattælling en fordel for børn og unge med T1D, da en stor andel af disse
børn og unge har en insulinpumpe. For optimal anvendelse af insulinpumpe, har det vist sig at
være essentielt at børn og deres forældre kan mestre kulhydrattælling (9).
På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) har vi tidligere undersøgt og vist, at voksne med
T1D også mangler færdigheder i korrekt kulhydratestimering (10). Alt dette er imidlertid komplekst og krævende for et barn eller et ungt menneske med T1D og dennes familie. Børn og
unge med T1D er derfor i større risiko for at udvikle et anstrengt forhold til mad herunder ses
en øget forekomst af spiseforstyrrelser, påvirkning af kropsvægt og vækst samt nedsat livskvalitet sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Dette er baggrunden for, at internationale
guidelines anbefaler, at børn og unge med T1D og deres familier tilbydes regelmæssig diætbehandling hos en klinisk diætist som en essentiel del af diabetesbehandlingen både ved diabetesdebut og ved årlige diætistkonsultationer med brush-up af kompetencerne (3).
Aktuelt er der meget store regionale forskelle på diætistilbuddet til børn og unge med T1D. Flere
af de øvrige Steno-centre (Sjælland, Århus og Nordjylland) gik i 2020 i gang med at afprøve
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forskellige tilbud, som involverer undervisning eller vejledning i mad og kulhydrattælling for børn
og unge med T1D. Der foreligger endnu kun kvalitative resultater fra disse kurser, som viser
stor tilfredshed hos børnene, de unge og deres familier, som har deltaget. Samtidig har SDCC
mere end 9 års erfaringer med at tilbyde hands-on undervisning i basal og udvidet kulhydrattælling i vores FoodLab som add-on til standardbehandlingen målrettet unge og voksne med
T1D. Et igangværende randomiseret interventionsstudie (11 ) undersøger effekten af hands-on
undervisning i basal og udvidet kulhydrattælling sammenlignet med individuel diætvejledning
som standard-behandling på glykæmisk kontrol og andre helbredsrelaterede outcomes samt
kostrelateret livskvalitet hos voksne med T1D. Udviklingen af nærværende initiativ bygger således videre på erfaringer fra andre Steno-centre og vores egne erfaringer fra kurser målrettet
voksne med T1D. Derfor inddrager vi også kliniske diætister fra de øvrige Steno-centre, som
allerede er i gang.

1.2 Sammenhæng til SDCCs strategi
Projektet bidrager til at realisere målbilledet om Vi skal gøre familier og nære relationer til aktive
samarbejdspartnere fra SDCCs strategi ved, at indsatsen styrker forældrenes forudsætninger
for støtte op om børnenes og de unges mestring af et liv med diabetes. Det sker bl.a. i en
foranalyse, hvor repræsentanter fra denne gruppe deltager i behovsafdækningen og dermed kan
komme med konkrete løsninger på, hvad de har behov for, og hvad der skal til for at gøre det
let for familierne at overføre læring fra kurser til familiernes hverdagsliv.

1.3 Målgruppe
Indsatsen retter sig mod to delgrupper på SDCC: 1) børn og unge med nyopdaget T1D og 2)
dysregulerede børn og unge med T1D (defineret som et HbA1c ≥ 58 mmol/mol). Der forventes
at blive henvist ca. 100 ny diagnosticerede børn og unge med T1D årligt til SDCC. Data trukket
fra Sundhedsplatformen (SlicerDicer, opgørelse fra sept. 2021) viser, at der er 909 børn og unge
med T1D tilknyttet børneafdelingerne på NOH og HGH fordelt på ca. 7 % børn i alderen 0-6 år,
9 % børn i alderen 6-9 år, 21 % børn i alderen 9-12 år, 30 % unge i alderen 12-15 år og 34 %
unge i alderen 15-18 år. Ca. 50 % af disse børn og unge opfylder ikke behandlings-målet om et
HbA1c niveau ≤ 58 mmol/mol.
Der forventes samlet inkluderet 300 børn og unge med T1D samt deres forældre i projektet.
Projektet vil være relevant og let at skalere i Region Hovedstaden, idet det organisatoriske setup for indsatsen direkte vil kunne overføres til en driftssituation idet SDCC har det fulde populationsansvar for børn og unge med type 1 diabetes i Region Hovedstaden. Ligeledes er de fysiske rammer for indsatsen ved overgang til drift til stede i form af FoodLab lokaler.

1.4 Design (indsatsbeskrivelse)
Der skal designes og afprøves kurser i basalt og udvidet niveau af kulhydrattælling kombineret
med læren om sund mad for børn og unge med T1D og deres familier, herunder madlavningssession og generel undervisning i diabeteskost med fokus på at bevare madglæden og forebygge
et anstrengt forhold til mad. Der ønskes et differentieret tilbud som imødekommer forskellige
segmenters behov. Det forventes derfor, at kurserne udbydes til forskellige aldersgrupper med
eller uden forældredeltagelse afhængig af aldersgruppen.

2

Kostindsats for børn og unge med type 1-diabetes og deres familier

Projektet er planlagt til at forløbe over en 3-årig projektperiode med en foranalyse, 2-årig afprøvningsperiode samt afsluttende evaluering. Foranalyse skal bruges til design af kurserne. Her
indgå fokusgruppeinter-views med børn og unge med type 1-diabetes og deres forældre, SDCC’s
børne- og ungeteam samt diætister med erfaring med hands-on gruppeundervisning i basal og
udvidet kulhydrattælling i FoodLab. Afprøvningen skal føre til evaluering af, om kurserne er
egnet til add-on indsats til standardbehandlingen.

1.5 Mål for sundhed, brugertilfredshed og bæredygtighed
I tabellen nedenfor er de forventede effekter af projektet beskrevet. Effektmålene vil blive præciseret ifm. med foranalyse.

Tabel 1 - Projektet forventes at have følgende effekter

Mål

Beskrivelse

Sundhedsmål

•
•
•
•
•

Reducere glykæmisk variabilitet
Forbedre måltidsinsulinjustering
Forbedre færdigheder i korrekt kulhydratestimering
Øge livskvalitet
Reducere stress hos forældrene

Brugertilfredshed

•
•

Høj brugertilfredshed
Rekrutterings- og frafaldsanalyse

Bæredygtighed

•

Reduktion i antallet af kontakter (fysiske/telefon/video) i ambulatoriet på SDCC, som følge af mere stabil HbA1c.

1.6 Samarbejdspartnere og berørte sektorer
Kliniske diætister fra de øvrige Steno-centre, som allerede er i gang med at afprøve forskellige
tilbud omhandlende undervisning eller vejledning i mad og kulhydrattælling for børn og unge
med T1D.

1.7 Forventet budget
Budgettet forventes samlet at være ca. 1.300.000 kr. fordelt på tre år. Fordelt på lønninger til
klinisk personale på ca. 600.000 kr. og 500.000 kr. til øvrige personalegrupper, samt driftsomkostninger til råvarer, sensorer mv. på ca. 200.000 kr. Det endelige design af indsatsen vil have
betydning for budgettet. Budgettet er for nuværende baseret på, at kursus i kulhydrattælling og
sund mad består af 3 mødegange á 2 timers varighed pr. gang med madlavning og fællesspisning.
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