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1. Resumé
2020 har i sandhed været et meget anderledes og meget specielt år, også for
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).
Sammen indledte vi året med visioner, gå-på-mod og
masser af planer for, hvordan vi skulle fortsætte SDCCs
gode udvikling, hvor der på mange fronter er skabt
store resultater og ny viden for at støtte og forbedre
hverdagen for personer med diabetes.
De planer blev brat sat på standby, da Danmark lukkede ned i marts som følge af Covid-19. Pludselig stod vi
i en ny, anderledes og svær situation – og en situation
hvor nytænkning og innovation var nødvendigt for at
kunne få hverdagen på SDCC til at fungere.
Det har derfor været en fornøjelse at se, hvordan alle
medarbejdere på SDCC i 2020 har arbejdet dedikeret
og målrettet for at få SDCC og vores brugere godt gennem Covid-19 pandemien. Trods krisen er der nemlig
også sket meget godt i 2020.
Klinikken og CoreLab har formået at tilpasse sig til alle
nye retningslinjer og restriktioner – uanset med hvor
kort varsel, de kom. De har lavet telefonkonsultationer,
videokonsultationer og sikret de akutte og nødvendige
møder ved at stille med et lille hold i en akutfunktion.
De har indrettet Klinikken med afstand og værnemidler, og de har omlagt bl.a. motionshold, der skulle være
foregået i motionsrum, til udendørs træning i fællesskab med afstand.

Samtidig har de administrative medarbejdere kontinuerligt sikret, at der har været de bedst mulige vilkår for
SDCCs medarbejdere, at vores brugere fortsat er blevet
involveret – virtuelt – og at vi med proaktiv kommunikation har arbejdet for, at medarbejdere, personer med
diabetes og samarbejdspartnere har været så velinformerede som muligt.
Det har været intet mindre end imponerende, og det
er en fornøjelse, at SDCCs medarbejdere har skabt så
megen ny viden og læring i en krise – viden og læring
jeg er overbevist om, at kan give resultater og forbedringer også fremover.
Der er heldigvis lys forude, og det kommende år ser
ud til at blive spændende på mange fronter. Vaccinationerne er i fuld gang og fortsætter sandsynligvis med
stor kraft i det kommende år. I 2021 kan vi også fejre
100-året for insulinens opdagelse, og så er det ikke
mindst året, hvor vi forlader de historiske bygninger på
Niels Steensens Vej i Gentofte og sammen med vores
aktiviteter på Gentofte Hospital flytter til et nyt og topmoderne diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital.
Det er mit store håb, at vi kan mødes og være fysisk
sammen om at fejre de mange begivenheder og nye
milepæle, der venter os i de kommende år.

I andre enheder har innovationen og engagementet
været tilsvarende stort. Klinisk Forskning har formået
at gennemføre vigtige projekter – og oven i etableret
nye forskningsprojekter, fx om hvad der betinger den
øgede risiko ved Covid-19 hos personer med diabetes.
I Sundhedsfremme fik de lynhurtigt stablet et forskningsprojekt på benene sammen med Københavns
Universitet, så vi nu har viden om, hvordan en krise
påvirker livskvaliteten hos borgere med en kronisk
sygdom.
Uddannelsesenheden har i samarbejde med kommunikation arrangeret webinarer, hvor vi har delt vores
viden med personer med diabetes. Det har været med
emner som Hvad ved vi om Covid-19 og diabetes?
og Psyken og livet med en kronisk sygdom under
Covid-19 pandemien. Også i Uddannelsesenheden har
Videncenter for Diabetes fulgt med i og forklaret den
forskning om diabetes og Covid-19, der i årets løb
kom resultater fra.

Allan Flyvbjerg
Centerdirektør og klinisk professor
Steno Diabetes Center Copenhagen
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2. Executive summary
The year 2020 has truly been a different and very special one, also for
Steno Diabetes Center Copenhagen.
Together we all started the year with visions, energy
and a lot of plans of how to continue the positive
development at Steno Diabetes Center Copenhagen,
where innovative results and new knowledge are produced in many areas of our institution, with the overall aim to support and improve the everyday quality of
lives for people with diabetes.
Those plans were abruptly put on hold when Denmark
- and the rest of the world - was shut down in the early
spring of 2020 due to the Covid-19 pandemic. Suddenly, we found ourselves in a new, different and difficult situation - a condition with a pertinent need for
innovative thinking in order to get daily life activities
to function in a new normal.
It has therefore been a pleasure to see how all the
employed at Steno Diabetes Center Copenhagen have
worked in a dedicated and creative way to help get
SDCC - and our users - through the Covid-19 pandemic.
Despite the crisis, a lot of good things did happen in
2020.
The Clinic and our CoreLab have managed to adapt to
all the new guidelines and restrictions - no matter how
short notice was given. In short time they converted
many physical consultations to virtual consultations
and managed to make sure that urgent and necessary
meetings were executed by putting together small
emergency function teams.
The other departments at Steno Diabetes Center
Copenhagen have shown the same levels of innovation and commitment. The department of Clinical
Research has managed to carry out a number of
important clinical trials and - on top of that - established new research projects relevant to the Covid-19
pandemic, i.e. studies on the mechanisms leading
to increased risk of Covid-19 infections in people
with diabetes. The department of Health Promotion
Research quickly set up a research project together
with the University of Copenhagen and the Danish
Diabetes Association, in order to gain more knowledge
of how a pandemic affects the quality of life of individuals with diabetes.

4

The department of Education has arranged webinars, where Steno Diabetes Center Copenhagen have
disseminated our knowledge about diabetes to people
with diabetes. Topics addressed in these webinars have
been: What do we know about Covid-19 and diabetes?
and The Psychological Aspects of Living with a Chronic
Illness During the Covid-19 Pandemic. In addition,
the Knowledge Center for Diabetes at Steno Diabetes
Center Copenhagen has monitored and communicated
the newest research data on diabetes and Covid-19, as
knowledge came along.
At the same time, the administrative staff has continuously ensured the best possible conditions for the
employed at Steno Diabetes Center Copenhagen and
- through a proactive communication - ensured that
employees, people with diabetes and our stakeholders
have been well informed during the pandemic.
Hopefully, there is a light ahead, and the coming year
looks promising in many aspects. The Covid-19 vaccination of people with diabetes - at highest risk - has
started and the wider vaccination of the users of Steno
Diabetes Center Copenhagen will continue at a high
pace in the coming year. In 2021, we can also celebrate
the 100th Anniversary of the Canadian discovery of
insulin, and 2021 will also be the year where we will
be leaving the historic buildings at Steno Memorial
Hospital in Gentofte and together with our research
and clinical activities at Gentofte Hospital move to the
new, state-of-the-art facilities next to Herlev Hospital.
It is my hope and expectation that we can all meet and
be physically together to celebrate the many events
and new milestones that await us in 2021.

Allan Flyvbjerg
CEO and Clinical Professor
Steno Diabetes Center Copenhagen
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3. Om Steno Diabetes Center
Copenhagen
Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) er Skandinaviens største diabeteshospital
med behandlingsansvaret for ca. 9.500 personer med diabetes. SDCC holder til på
to matrikler i Gentofte og er organiseret anderledes end de fleste andre hospitaler i
Danmark, nemlig ved at have fem centrale enheder: Klinikken (behandling), CoreLab, Klinisk Forskning, Uddannelse og Sundhedsfremmeforskning.
SDCC blev formelt etableret pr. 1. januar 2017 som en helt ny struktur i det danske
sundhedsvæsen. Her gik en erhvervsdrivende fond, Novo Nordisk Fonden, sammen
med det offentlige sundhedsvæsen, Region Hovedstaden, om at skabe en offentlig-privat-lignende model med et mål om ikke blot at løfte diabetesbehandlingen i
hele Region Hovedstaden, men også at støtte udviklingen i sundhedsvæsnet generelt.
SDCC arbejder dagligt for at indfri de høje ambitioner bl.a. gennem stort fokus på
tværfagligt og tværsektorielt samarbejde og brugerinvolvering. Samarbejdet foregår
både mellem de fem enheder, der holder til dør-om-dør, og med en lang række eksterne samarbejdspartnere regionalt, nationalt og internationalt.

Fakta om SDCC
• SDCC er et tværfagligt og tværdisciplinært diabeteshospital med behandling, klinisk forskning, sundhedsfremme og uddannelse af sundhedspersonale, personer
med diabetes og pårørende som kerneaktiviteter.
• SDCC holder frem til efterår 2021 til på to matrikler i Gentofte: På det historiske
hospital på Niels Steensens Vej og på Gentofte Hospital. Herefter samles SDCC i
et nyopført diabeteshospital ved Herlev Hospital.
• SDCC behandler i dag cirka 9.500 personer med diabetes og vil fra 2021 have
behandlingsansvar for cirka 11.000 personer med diabetes, herunder alle børn
og unge med diabetes i Region Hovedstaden.
• SDCC er oprettet med en donation på 2,95 mia. kr. fra Novo Nordisk Fonden
samt 1,35 mia. kr. fra Region Hovedstaden. Det samlede budget er på 4,3 mia. kr.
frem til 2029. Dertil kommer bevillinger til forskning opnået i åben konkurrence.
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4. Bestyrelsen
SDCCs bestyrelse består af i alt otte medlemmer, hvoraf to medlemmer er tilforordnede brugerrepræsentanter. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer, der enten
i kraft af en stilling eller i kraft af at repræsentere en sektor er vigtige for SDCCs
vision om at løfte diabetesbehandlingen i Region Hovedstaden.
Med udgangen af 2020 bestod bestyrelsen af følgende medlemmer:
• Dorthe Crüger, koncerndirektør, Region Hovedstaden (formand)
• Jannik Hilsted, Head of Steno Grants, Novo Nordisk Fonden
• Steen Werner Hansen, konstitueret hospitalsdirektør, Herlev Gentofte Hospital
• Ulla Wewer, dekan, Københavns Universitet
• Katja Kayser, direktør, Københavns Kommune
• Marianne Baun, medarbejdervalgt repræsentant, SDCC
• Sophie Hindkjær, tilforordnet brugerrepræsentant
• Christian Collin, tilforordnet brugerrepræsentant
Bestyrelsesmedlemmerne modtager ikke honorar.
2020 har været et specielt år i bestyrelsen af flere grunde. For det første gik SDCCs
første bestyrelsesformand, tidligere koncerndirektør i Region Hovedstaden Svend
Hartling, på pension i efteråret 2020 og trådte i den forbindelse også ud af SDCCs
bestyrelse. Svend Hartling har været en central person i dannelsen af SDCC helt
fra de indledende tanker om, at det tidligere privatejede Steno Diabetes Center
(SDC) kunne overgå til det regionale – og dermed – offentlige sundhedsvæsen. Han
har deltaget i de mange forberedelser, politiske drøftelser bl.a. med Regionsrådet i
Region Hovedstaden samt med Novo Nordisk Fonden og Novo Nordisk A/S, der førte
til den drejebog, der ligger til grund for SDCCs organisation, virke og formål. SDCC
skylder Svend Hartling en stor tak for den store indsats i tilblivelse og i SDCCs første
fire år.
I efteråret tiltrådte Dorthe Crüger som ny lægefaglig koncerndirektør i Region
Hovedstaden, og hun er dermed også indtrådt som ny bestyrelsesformand for SDCC.
Covid-19 har også påvirket bestyrelsesmøderne i 2020, hvoraf et møde i foråret har
måttet aflyses og årets sidste møde gennemført virtuelt. På årets sidste møde evaluerede bestyrelsen den toårige forsøgsordning (2019-2020) med at have to tilforordnede brugerrepræsentanter i bestyrelsen. Evalueringen viste en klar opbakning til,
at ordningen med brugerrepræsentanter i bestyrelsen gøres permanent, idet de to
brugere tilføjer vigtige og særdeles brugbare synspunkter i centrale beslutninger for
SDCCs virke.
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5. Drift
Lige som det skete for det meste af den øvrige verden, fik
Covid-19 også stor effekt på SDCCs drift. De restriktioner og
retningslinjer, der blev indført nationalt og regionalt som følge
af pandemien, har skabt omfattende ændringer på SDCC.
Klinikken fik effektivt ændret hovedparten af de planlagte konsultationer med fysisk
fremmøde til telefon- eller videokonsultationer, forskere i Klinisk Forskning samt i
Sundhedsfremmeforskning tænkte nyt i forhold til at anvende teknologiske løsninger
for at holde momentum i projekter, Uddannelsesenheden tænkte ligeledes kreativt og
etablerede nye uddannelsesfora, herunder bl.a. webinarer. Derudover har de administrative funktioner både decentralt og centralt i Staben under hele håndteringen
af Covid-19 gjort en stor indsats i at sikre rette arbejdsbetingelser for medarbejderne,
etableret god og rettidig kommunikation til både brugere og medarbejdere, indkøbt
værnemidler, foretaget omlægning af ikke-akutte aktiviteter samt meget mere.
Samlet set er håndteringen af Covid-19 gennemført med en høj grad af fleksibilitet og
innovation fra medarbejdernes side, og som resultat har både medarbejdere, brugere
og samarbejdspartnere fået den nødvendige viden og har trygt kunne møde op på
SDCC, når fysisk fremmøde var nødvendigt.
Det akutte og nødvendige fokus på Covid-19 har dog medført, at forberedelserne til
Det nye SDCC har fået mindre opmærksomhed i de driftsmæssige opgaver end oprindeligt planlagt.

5.1 Organisation
SDCCs ledelse udgøres af direktør Allan Flyvbjerg og enhedscheferne fra Klinikken
(Dorit Thorsen og Anne Mette Rosenfalck), Klinisk Forskning (Birgitte Brock), Sundhedsfremmeforskning (Morten Hulvej Rod), Uddannelse (Ulla Bjerre-Christensen),
CoreLab (Evy Ottesen) samt staben (Charlotte Hove Andreasen). Se Figur 1
CoreLab er i 2020 blevet ændret fra en støttefunktion til at være en selvstændig
enhed på grund af et større behov for samarbejde og koordinering både med Klinisk
Forskning og Klinikken. Derudover er der sket organisatoriske ændringer i flere støttefunktioner. Styringen af de Supplerende Behandlingsinitiativer er blevet forankret i
et selvstændigt team og drives som en porteføljefunktion. Der blev medio 2020 derfor
ansat en porteføljeleder (Jeanne Asser Houen) i en nyoprettet stilling som teamleder.
Støtteenheden Research and Innovation Office (RIO) er nedlagt som selvstændig
støttefunktion og er i stedet organisatorisk forankret i Klinisk Forskning. RIO betjener
dog fortsat hele SDCC. Det samme gælder for Team for Kvalitet og Data, der ledes af
teamleder Antonius Manders.
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Figur 1
Organiseringen af SDCC.
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5.2 Økonomi
SDCC er finansieret af bevillinger fra henholdsvis Region Hovedstaden, Novo Nordisk Fonden samt en bred vifte af midler fra anden ekstern fundraising, vundet i
åben konkurrence. Budgettet til den regionale standardbehandling har i 2020 været
på godt 146 mio. kr., hvoraf en stor del udgøres af udgifter til bl.a. udstyr til kontinuerlig blodglukosemåling og til insulinpumper, mens bevillingen fra Novo Nordisk
Fonden i 2020 udgjorde i alt knapt 164 mio. kr.
SDCCs samlede budget fremgår af Figur 2, og årsresultatet for de enkelte bevillingsområder fremgår af Figur 3. SDCC kommer ud af 2020 med økonomien i balance
(Bilag 1).

Revideret budget 2020

Mio. kr. 2020 pl

Region H

NNF

I alt

123,8

0,0

123,8

Supplerende Behandling

0,0

57,3

57,3

Klinisk Forskning

3,0

50,0

52,9

Uddannelse

0,0

20,0

20,0

Sundhedsfremmeforskning

0,0

20,0

20,0

Strategisk Ledelsespulje

0,0

6,7

6,7

Drift og service*

9,6

9,7

19,3

Engangsomkostninger

0,0

0,0

0,0

10,0

0,0

10,0

146,4

163,6

310,0

Steno Standardbehandling netto

IT infrastruktur
I alt

Figur 2
SDCC budget 2020.

Mindre afvigelser i sammentællingerne i tabellerne skyldes afrundinger.
* Drift og Service, RegionH inkl. patientindtægter, mellemregional afregning

SDCC kom ud af 2020 med et lille mindreforbrug på både den regionale bevilling
samt på bevillingen fra Novo Nordisk Fonden. Begge forskydninger er udløst af
Covid-19 situationen.
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Figur 3
SDCC årsresultat 2020.
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SDCCs tredje finansieringskilde er de eksterne midler, som forskerne i Klinisk
Forskning og i Sundhedsfremmeforskning henter i åben konkurrence. I 2020 er der
hentet i alt 40,7 mio. kr. (ekskl. Steno Collaborative Grants uddelt i december 2020,
som først vil indgå i 2021) til brug i de kommende år, mens forbruget af eksterne
forskningsmidler i 2020 har været 60,5 mio. kr.
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Også i 2020 er SDCC kommet i betragtning til Steno Collaborative Grants og har i fri
konkurrence opnået bevilling på 34 mio. kr. til tre projekter. SDCC er særligt stolte
af at have fået tildelt 25 mio. kr. til at stå i spidsen for og lede den første bevilling
til et Steno National Collaborative Grant fra Novo Nordisk Fonden med formålet om
at forstå forskelle i sygdomsmønstre hos personer med type 2-diabetes. Det unikke
ved dette store projekt er, at forskningsprojektet udføres i tæt samarbejde med flere
af landets førende diabetesforskere fra alle fem danske Steno Diabetes Centre med
professor og forskningsleder Allan Vaag fra SDCC som Principal Investigator.
Yderligere detaljer om SDCCs årsregnskab fremgår af Bilag 1.

5.3 Medarbejdersammensætning
SDCC har siden 2017 oplevet en stadig vækst i antal medarbejdere hvert eneste år.
Også i 2020 er antallet af medarbejdere steget, dog med en mindre stigningstakt end
tidligere, hvilket bl.a. skyldes Covid-19, hvor det i flere dele af SDCC har været svært
at byde nye medarbejdere velkommen. Med udgangen af 2020 er der i alt ansat 418
medarbejdere på SDCC (se Bilag 1).
Medarbejderne er fordelt med 114 i Klinikken, 36 i CoreLab, 128 i Klinisk Forskning, 73 i Sundhedsfremmeforskning, 36 i Uddannelse, 27 i Direktion, Stab og SBIteam og 4 i Data og Kvalitet.
Fordelingen af medarbejdere fremgår af Figur 4.

9%

Klinikken
27%

CoreLab

Figur 4
Medarbejdere fordelt
på enheder.

Direktion, Stab og SBI-team

17%

Klinisk Forskning
Data og kvalitet
9%
6%
31%

Sundhedsfremmeforskning
Uddannelse

1%

SDCC har også i 2020 haft fokus på det tværfaglige samarbejde på tværs af enheder,
faggrupper og institutioner. Ligesom der fortsat oprettes delestillinger internt på
tværs af SDCCs enheder, er der også i 2020 oprettet nye stillingsfællesskaber, hvor
medarbejdere har en delt ansættelse mellem SDCC og en anden institution udenfor
SDCC. I løbet af 2020 er der bl.a. oprettet flere videnskabelige delestillinger mellem
SDCC og Københavns Universitet.

5.4 Byggeriet af Det nye SDCC
Der er i løbet af 2020 sket store fremskridt i byggeriet af Det nye SDCC. De kvartalsvise fremskridt ses af Figur 5.
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Figur 5
Byggeriets
kvartalsvise
fremskridt.
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1

2

1. kvartal 2020
• Dæk over Etage 1 og 2 er udført
• Rampe til P-kælderen er under færdiggørelse
• Konstruktion til ovenlys i taghaven er på plads
• Udlægning gulvvarme i fællesareal pågår
• Forbindelsesbro til Herlev Hospital
• Byggegrube er helt afsluttet

2. kvartal 2020
• Råhus i al væsentlighed afsluttet
• Ramper til taghaven er klar til opbygning af trin
• Tæthedsprøve af gårdhaverne er udført
• Ungegruppen har været på besøg på pladsen

SDCC Årsberetning 2020

3

4

3. Kvartal 2020
• Huset er fysisk lukket
• Indvendig aptering pågår
• Kunstværker er under udarbejdelse
• Der er brugermøder om inventar

4. kvartal 2020
• Tidsplanen for byggeriet er ændret pga. Covid-19
• Opstilling af solceller og udlægning af sedum-tag i gang
• Etablering af gårdhaverne er i gang
• De fire store trapper til Etage 2 er etableret
• Glas til ovenlys over reception og café er på plads
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5.5 Brugen af Det nye SDCC
Når byggeriet af Det nye SDCC står færdigt i efteråret 2021, venter der, udover den
fysiske flytning til Herlev, en række forandringer for personer med diabetes, deres
pårørende og SDCCs medarbejdere. Det nye SDCC bliver en mere samlende og tidssvarende bygning med langt flere muligheder for borgere, kursister og andre gæster,
som kan færdes frit i fællesområderne og benytte sig af bygningens faciliteter, udearealer og udstillinger. I forhold til de kliniske aktiviteter venter også en række forandringer: SDCCs type 1- og type 2-diabetes klinikker samles, behandlingen af børn
fra hele Region Hovedstadens samles på SDCC, og desuden overflyttes 300 pumpebrugere fra Nordsjællands Hospital til SDCC. Den nye bygning giver mulighed for at
skabe nye smidige behandlingsforløb for borgerne, hvor flere aftaler kan samles på
samme dag. Et smidigt behandlingsforløb kræver et stort samarbejde mellem type
1- og type 2-diabetes teams, specialistteams (fod, øjne, diætist), samt CoreLab og vil
medføre nye arbejdsgange for alle personalegrupper.
Det er visionen for Det nye SDCC, at personer med diabetes ikke skal være bundet
til et bestemt venteområde inden en konsultation, men har flere muligheder, fx at
holde en kaffepause i caféområdet, få tjekket sin pumpe eller gå en tur i taghaven.
For at indfri denne vision har det været nødvendigt at udvikle et let gennemskueligt
system for, hvordan man tjekker ind, når man ankommer til SDCC og efterfølgende bliver adviseret, når det er tid til at gå til et givent konsultationslokale. I 2020
har SDCC i tæt samarbejde med Center for IT, Medico og Telefoni (CIMT) i Region
Hovedstaden arbejdet ihærdigt på designet af et sådant system, der gentænker
ankomstregistreringen og bygger en ny grundlæggende struktur for tilrettelæggelsen
af Klinikkens arbejde med bl.a. ny kalenderopsætning i Sundhedsplatformen og
ressource- og lokalestyring. Undervejs har både CIMT og SDCC måtte erkende, at
arbejdsgangene i Klinikken er komplekse, og mange opgaver er gensidigt afhængige.
Systemet bygger videre på erfaringerne fra Rigshospitalets ny indviede Nordfløj,
hvor man både har velkomststandere og udkaldstavler, der på det rette tidspunkt
guider borgerne rundt i bygningen. I den videre udvikling har SDCC optimeret
arbejdsgangene i retning af langt mere automatiserede processer. Samtidig har det
været et vigtigt krav til systemet, at ankomstregistreringen kan håndtere, at et besøg
på SDCC ofte rummer mere end én aftale. Arbejdet er kommet langt i 2020 og forventes fuldt implementeret ved åbningen af Det nye SDCC i efteråret 2021.
Ankomstregisteringen og den bagvedliggende opsætning i Sundhedsplatformen er
et eksempel på en af de mange forberedelser, som er i gang frem mod indflytningen
i 2021. Brugerrejse, arbejdsgange og understøttende IT-systemer fungerer i et tæt
og naturligt samspil med de fysiske rammer, og de eksisterende processer og flows
skal derfor også tilpasses den nye bygning. Det kaster mange nye opgaver af sig, og
derfor er der nedsat en styregruppe, Styregruppen for Brugerrejse, Arbejdsflow og
Wayfinding, til at organisere og gennemføre forberedelserne og flytningen. Gruppens formand er ledende bioanalytiker i CoreLab, Evy Connie Ottesen.
Styregruppen indledte sit arbejde i foråret 2019 med at kortlægge og organisere opgaverne i en række arbejdsspor, som bl.a. rummer nye arbejdsgange, træning af medarbejdere, driftssamarbejde, flytning og kommunikation. Det nye hospital har været drøftet
på flere brugergruppemøder for at få brugernes perspektiv på forskellige spørgsmål,
ligesom styregruppen har inddraget resultaterne af en brugerundersøgelse i arbejdet om
tilrettelæggelsen af klinikkens arbejde. På IT-området er der i 2020 brugt mange kræfter
på forståelsen af systemmæssige detaljer og sammenhængen mellem forskellige understøttende IT-systemer og -infrastruktur. Ligeledes har der i samarbejde med byggeorganisationen været gennemført en større proces for at få overblik over medicoteknisk udstyr
i forhold til nyanskaffelser og genbrug. Alt i alt har det været udfordrende at gennemføre dette arbejde samtidig med Covid-19 nedlukning og genåbning.
Arbejdssporene er sammenfattet i en implementerings- og tidsplan for tiden frem mod
indflytningen i 2021, og der er etableret et tæt samarbejde med byggeorganisationen,
CIMT, Region Hovedstadens Center for Ejendomme (CEJ) og Herlev og Gentofte Hospital.
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Styregruppen glæder sig til at nuværende medarbejdere samt kommende kolleger
fra Nordsjællands Hospital og børneafdelingen på Herlev Hospital bliver on-boardet
i Det nye SDCC, og borgerne kan blive budt velkommen i de nye fysiske rammer.

5.6 Kommunikation
SDCC har som et internationalt førende diabeteshospital med viden om diabetes
en særlig forpligtelse til at dele denne viden via professionel kommunikation i høj
kvalitet, og kommunikation er derfor tænkt ind som en del af alle indsatser.
I 2020 var kommunikation planlagt til at have omdrejningspunkt omkring flytningen til Det nye SDCC, men som følge af Covid-19 var det dog nødvendigt af flytte
fokus hertil. Kommunikation har derfor i løbet af året løst en lang række opgaver
for at sikre, at både medarbejdere og brugere har været velinformerede og trygge
ved at møde op eller samarbejde med SDCC under Covid-19 pandemien.
Blandt aktiviteter henvendt til medarbejderne kan nævnes et nyhedsbrev fra SDCCs
chefgruppe, der har haft skiftende kadence fra daglig til ugentlig alt efter summen
af forandringer og restriktioner nationalt og regionalt, der har skulle omsættes til
SDCCs forhold.
De skriftlige nyhedsbreve er blevet suppleret med videohilsner fra direktøren, og
samtidig har kommunikationsafdelingen arbejdet på at skabe virtuelle mødesteder
for medarbejderne. I samarbejde med bl.a. Uddannelsesenheden har kommunika-

Historien bag SDCC
SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital og et moderne og højt specialiseret omdrejningspunkt for forebyggelse,
forskning, uddannelse, behandling og formidling af viden om
diabetes.
Historien bag SDCC er lang og strækker sig tilbage til 1932, hvor hospitalet blev
grundlagt af dr.med. Hans Christian Hagedorn. Hans Christian Hagedorn var – ud over
at være læge – også opfinder og iværksætter, og sammen med August Krogh var han
i 1923 blandt de første i Danmark til at fremstille insulin. De første personer med
type 1-diabetes blev sat i insulinbehandling samme år.
Hagedorn ønskede dog at udvikle diabetesbehandlingen yderligere, og i 1932
grundlagde han et hospital udelukkende med fokus på diabetes, Niels Steensens
Hospital. Navnet kom fra den danske filosof og videnskabsmand Niels Steensen.
Hagedorn var en stor beundrer af Niels Steensen og særligt Niels Steensens menneskesyn, der tillagde hvert enkelt menneske værdi.
Derfor opkaldte Hagedorn hospitalet efter sit forbillede og som en påmindelse om
hospitalets vision: At fokus ikke kun skulle være på sygdommen diabetes, men på
det enkelte menneske med diabetes. Det skulle ske ved at gøre kost, motion og
det gode liv til vigtige elementer i den samlede behandling og gennem et tæt parløb
med forskning, uddannelse og behandling.
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tionsafdelingen arrangeret virtuelle personaleorienteringsmøder med fællessang,
oplæg fra direktøren om situationen og statusfortællinger om den nye normal i
arbejdslivet fra medarbejdere med forskellige funktioner.
Kommunikationen til og med SDCCs brugere har også været præget af Covid-19.
Myndighedernes nationale udmeldinger om risikogrupper, restriktioner mm. har
givet anledning til mange spørgsmål og uro, og kommunikation har derfor i tæt
samarbejde med Klinikken i løbet af året optrappet den proaktive kommunikation
på bl.a. SDCC.dk, Facebook og SDCCs telefonservice. Dermed er brugerne løbende
blevet holdt orienteret om vigtigt nyt fra Klinikken generelt oven i den eksisterende,
individuelle kommunikation via e-Boks.
Som et nyt initiativ har kommunikation på baggrund af mange brugerspørgsmål
og af en forskningsbaseret undersøgelse fra Sundhedsfremmeforskning også afholdt
to webinarer for brugerne. Temaerne var henholdsvis Hvad ved vi om Covid-19 og
diabetes? samt Diabetes og psyken i en krisetid, hvor en ekspert fra SDCC holdt et
oplæg, og der efterfølgende var mulighed for dialog og spørgsmål. De to webinarer
havde stor opbakning og er efterfølgende blevet et af de Covid-19-udløste initiativer,
som kommunikation i SDCC vil arbejde videre med fremover.
Al kommunikation, både til medarbejdere og brugere, er sket samstemmende med
myndighedernes anbefalinger og i tråd med retningslinjer for Region Hovedstaden.
Den fælles ordlyd og timing af budskaber har været et vigtigt element i at sikre
genkendelighed, tryghed og troværdighed i SDCCs kommunikation.

Meget er sket siden 1932, og hospitalet har gennem årene skabt store kvantespring
i vores viden om diabetes og i måden, vi behandler sygdommen på. Alene inden for
de sidste ca. 20 år er dødeligheden som følge af diabetes halveret, og langt færre
får alvorlige og invaliderende følgesygdomme som fx blindhed, nyresvigt, hjertesygdom og amputationer.
Traditionerne og menneskesynet fra Hagedorn er den dag i dag en vigtig del af
det nuværende SDCC. Her er målet at skabe forskning i verdensklasse, være
førende inden for uddannelse og sundhedsfremmeforskning samt give hver enkelt
person med diabetes en imødekommende og individuel behandling på højeste
internationale niveau.
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6. Samarbejder på SDCC
Samarbejde er et vigtigt, nødvendigt og strategisk indsatsområde for SDCC. Vi ønsker at anvende vores position i feltet
mellem offentlig og privat til at fremme synergien mellem
forebyggelse, uddannelse, forskning, behandling og innovation til gavn for personer med diabetes.
Internt på SDCC er kendskabet til hinanden på tværs af organisationen yderligere
blevet styrket i 2020, hvor der generelt har været et kontinuerligt fokus på at tænke
hinanden ind i opgaver og projekter. I 2020 har der særligt været behov for flere og
nye samarbejder på tværs for at løse de daglige opgaver trods ændringer som følge
af Covid-19 restriktioner, iværksætte bedre virtuelle løsninger, såsom telefonkonsultation, e-learning, webinarer og hjemmearbejde.

6.1 Samarbejde om udviklingstiltag
Bredt samarbejde med de centrale aktører på sundhedsområdet i Region Hovedstaden er centralt for at lykkes. Det gælder fx i de Supplerende Behandlingsinitiativer, hvor stærke partnerskaber på tværs af sundhedsvæsnet er en integreret del af
initiativerne. Dette er bl.a. for at skabe de bedste muligheder for en senere overgang
til drift.
Eksternt har SDCC i 2020 fortsat haft fokus på at konsolidere gode samarbejdsrelationer med de øvrige hospitaler i Region Hovedstaden, kommunerne og de praktiserende læger. Det er sket i regi af regionens praksiskonsulenter forankret i Kvalitet i
Almen Praksis, Hovedstaden (KAP-H), Praktiserende Lægers Organisations Efteruddannelse (PLO-E) og gennem dialog med kommuner, herunder Center for Diabetes
i Københavns Kommune. Samarbejdet er i særlig grad styrket gennem det bredt
funderede og tværsektorielle samarbejde om screening for sen-diabetiske komplikationer hos de personer med type 2-diabetes, der behandles i det nære sundhedsvæsen hos praktiserende læger og i kommunerne.
Såvel Steno Partner Koordinatorer som repræsentanter fra KAP-H mødes regelmæssigt i Steno Partners Forum og KAP-H-forum for at styrke kvalitet og koordinering.
Samarbejdet har stor værdi for SDCC, hvilket i 2020 har betydet bedre beslutningsgrundlag for at iværksætte bl.a. en lang række udviklingsprojekter om forbedret
forebyggelse og behandling, samt nye uddannelses- og efteruddannelsesaktiviteter.
SDCC har i 2020 fornyet samarbejdsaftaler med hospitalerne i Region Hovedstaden, de såkaldte Steno Partners Aftaler. Disse aftaler sætter rammerne for samarbejdet mellem SDCC og regionens øvrige hospitaler. På hvert partnerhospital er
der udpeget en Steno Partners Koordinator, som har ansvar for at koordinere og
implementere samarbejdsprojekterne på hospitalet. Med de nye aftaler er der afsat
flere ressourcer til dataarbejdet for at styrke bedre fremdriftsrapportering og dokumentation af opnåede resultater, samt de afgørende slutevalueringer af de igangsatte udviklingsprojekter. Som led i implementering af aftalerne er der etableret et
datanetværk med deltagere fra partnerhospitalerne, som skal koordinere og forbedre
datagrundlaget.
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SDCC indgår også vigtige samarbejder med en række uddannelsesinstitutioner som
professionshøjskoler, universiteter og fagskoler. Disse samarbejder giver bl.a. muligheder for forskning, stillingsfællesskab og udvikling af uddannelsesaktiviteter, fx
uddannelse til diabetessygeplejerske og efteruddannelse i diabetes for fodterapeuter.
Samarbejdet med de øvrige regionale Steno Diabetes Centre, Steno Diabetes Center
Aarhus, Steno Diabetes Center Odense og Steno Diabetes Center Nordjylland og
Steno Diabetes Center Sjælland, udvikler sig fortsat. Samarbejdet indeholder bl.a.
store projekter som udvikling af en national uddannelse som diabetessygeplejerske,
ligesom der på mange fagområder er erfagrupper – en aktivitet, der i 2020 grundet
Covid-19 foregik via virtuelle møder. Det er en stor styrke og meget positivt for den
samlede Steno-satsning, at medarbejderne kender hinanden og har stærke, faglige
relationer, hvor videndeling og uformel sparring på tværs af centrene er en naturlig
del af samarbejdet.
Slutteligt har SDCC et omfattende samarbejde med et stort antal internationale
videns-, forsknings-, uddannselses- og behandlingsinstitutioner indenfor forebyggelse og behandling af diabetes.

6.2 Supplerende Behandlingsinitiativer
Formålet med de Supplerende Behandlingsinitiativer er at afprøve og udvikle nye
samarbejdsformer med det formål, at borgere med diabetes og evt. flere andre
kroniske sygdomme får flere sunde leveår og har en højere tilfredshed med behandlingen. De nye løsninger skal desuden være strukturelt og økonomisk bæredygtige.
Initiativerne er udviklingstiltag, hvor der samarbejdes på tværs af fagspecialer og
sektorer om forbedret organisering af forløb og afprøvning af nye teknikker og
udstyr. For flere af initiativernes vedkommende gennemføres samtidig følgeforskning.
Nyt og aktuelt er et projekt om screening af borgere med type 2-diabetes, der følges
i primærsektoren for diabetes-senfølger. Denne satsning omfatter involvering af
udvalgte kommuner, praktiserende læger og hospitaler i tre af Region Hovedstadens
planområder. Den kommende flytning til Det nye SDCC er også væsentlig for flere
af initiativerne, ikke mindst det sidst tilkomne initiativ, der handler om styrket
udgående diabetesteam i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital.
I løbet af 2021 skal en række udviklingsinitiativer blive afsluttet. Derfor er der i
2020 etableret et evalueringskoncept, som skal sikre, at alle initiativer evalueres ud
fra effekt på sundhedsmål, patienttilfredshed og bæredygtighed.
En række af resultaterne fra de supplerende behandlingsinitiativer er i årets løb blevet offentliggjort på bl.a. LinkedIn, ligesom der har været omtale i landsdækkende
medier og fagtidsskrifter. Det gælder synlighed af kompetenceløft for almen praksis,
forebyggelse af diabetes blandt kvinder med migrantbaggrund og tidligere graviditetsdiabetes, samt indsatser målrettet diabetisk øjensygdom.
De nuværende initiativer er generelt i god fremdrift, dog har aktiviteter i 2020 været
præget af Covid-19, som i flere tilfælde betyder mindre forsinkelser eller omlægning
af indsatser til for eksempel virtuelle aktiviteter. I 2021 vil dagsordenen fortsat være
at sikre fremdrift trods Covid-19 restriktioner, slutevaluering af en række initiativer
og at understøtte ibrugtagningen af Det nye SDCC.
Her følger en gennemgang af de Supplerende Behandlingsinitiativer under fem
temaer: Tværsektorielle samarbejder, Sammedagsscreening for personer med type
2-diabetes, Initiativer vedrørende forebyggelse af sendiabetiske komplikationer, Initiativer vedrørende diabetesbehandlingen og Initiativer vedrørende rehabilitering.
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Tværsektorielle samarbejder
Programmet handler om at styrke det tværsektorielle samarbejde med kommuner
og praksissektoren om forebyggelse og behandling af diabetes. Et af initiativerne er
en forundersøgelse blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, som tidligere
har haft svangerskabsdiabetes (GDM). Det er gennemført sammen med Københavns
Kommune og afsluttet i 2020 med et idékatalog til fagfolk, der arbejder med området. De øvrige initiativer er:
Kompetenceløft af praktiserende læger og praksispersonale (2018-22), som medvirker til bedre behandling og opfølgning for personer med type 2-diabetes. Initiativet
gennemføres i samarbejde med Amager og Hvidovre Hospital, praktiserende læger,
PLO-E m.fl., hvor der i 2020 er gennemført uddannelsesaktiviteter i PLO-regi.
Kompetenceløft af sundhedsfagligt personale i Københavns Kommune (2019-21),
som udvikler et uddannelsesprogram baseret på train the trainer-konceptet målrettet sundhedsfagligt personale ansat ved den kommunale hjemme- og sygepleje i
Københavns Kommune. I 2020 har initiativet i samarbejde med regionens e-læringsenhed arbejdet med udvikling og omlægning af uddannelsesaktiviteter, så de i størst
mulige omfang kan gennemføres online.
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PRO-data i det tværsektorielle forløb i Københavns Kommune (2019-22), som
afprøver, hvordan Patient Reported Outcome, PRO-data, kan anvendes i forløb for
personer med type 2-diabetes. Initiativet gennemføres i et samarbejde mellem
Center for Diabetes i Københavns Kommune, praktiserende læger og Bispebjerg og
Frederiksberg Hospital. I 2020 er PRO-skemaet pilotafprøvet i alle sektorer, og der er
gennemført analyse af patientforløb med henblik på udvikling af metoder til brug
af PRO i det tværsektorielle samarbejde. Initiativet indgår i en national indsats.
Sammen om Diabetes og Multisygdom på Bornholm (2018-22), som skal øge
anvendelse af forebyggelses- og behandlingsindsatser for personer med diabetes og
multisygdom gennem udvikling af en interventionsmodel. Initiativet gennemføres
i samarbejde med Bornholms Hospital, Bornholms Regionskommune og praktiserende læger på Bornholm. I 2020 har indsatsen særligt været rettet mod at udvikle
interventionsindsatsen.
Sammedagsscreening for personer med type 2-diabetes
Programmet handler om tidlig opsporing af diabetiske komplikationer gennem
regelmæssige screeninger, som vil være en væsentlig kvalitetsforbedring for personer
med diabetes. Programmet er en del af SDCCs tværsektorielle strategiske indsats.
Fokus har i 2020 været på at komme godt i gang med afprøvning af to indsatser
samt gennemførelse af en foranalyse af mulige screeningsmodeller målrettet kommunale bosteder og socialt udsatte boligområder. Derudover er beskrevet en model
for screening og årskontrol af personer med diabetes fulgt på et hospital, som senere
i programmets forløb vil kunne afprøves. De igangværende to indsatser er:
Sammedagsscreening for personer med type 2-diabetes, der følges i almen praksis
(2020-23). De praktiserende læger styrkes i deres arbejde med at opspore komplikationssygdomme og gennemføre en god gen-/opstart af forløb for personer med
type 2-diabetes. Initiativet gennemføres i samarbejde med hospitaler og udvalgte
praktiserende læger og kommuner. I 2020 er rekruttering af kommuner gennemført,
og opsporing af patienter er igangsat, ligesom forløb på hospitaler og hjemmebesøg
er afprøvet. Der er blandt kommuner og læger stor interesse for deltagelse, dog har
der været færre henvisninger end planlagt i slutningen af året som følge af Covid-19.
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Sammedagsscreening af sårbare med diabetes i forbindelse med en indlæggelse for
anden sygdom (2019-22), som handler om at opdage og behandle komplikationssygdomme tidligere end hidtil i denne gruppe. Initiativet gennemføres i samarbejde med Rigshospitalet og Bornholms Hospital, hvor aktiviteter med inklusion af
personer med diabetes fra de to hospitalers afdelinger forlænges til 2021 som følge
af ressourceallokering til akutte opgaver udløst af Covid-19.
Initiativer der i øvrigt vedrører forebyggelse af sendiabetiske komplikationer
Fælles diabetes-nyre samarbejde (2017-21) skal forbedre behandling af personer
med diabetes og fremskreden nyresygdom og sikre diagnostik og behandling af
personer med ikke-diabetisk nyresygdom, som udvikler diabetes. Der er udarbejdet
en fælles regional behandlingsvejledning og etableret et fælles årshjul mellem de
lægelige specialer involveret i behandlingen af personer med diabetes og samtidig
nyresygdom. Initiativet gennemføres i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital, Rigshospitalet og Nordsjællands Hospital. Initiativet er afprøvet gennem aktive
patientforløb i 2020 og er i gang med at forberede slutevaluering.
Fælles diabetes-hjerte samarbejde (2017-20) skal forbedre tidlig opsporing og
behandling af hjertekarsygdom blandt personer med diabetes og tilsvarende tidlig
opsporing og behandling af diabetes blandt personer med hjertekarsygdom. Initiativet gennemføres i samarbejde med Herlev og Gentofte Hospital og Nordsjællands
Hospital. Der er i 2020 fortsat arbejdet med tidlig opsporing af personer med hjertesygdom og ikke erkendt diabetes og med udvikling af understøttende diabetesbehandling under indlæggelse på hjertemedicinsk afdeling. Initiativet er i gang med at
forberede slutevaluering, som skal foreligge i foråret 2021.
Forebyggende undersøgelser og behandling af diabetiske fodproblemer på fodklinik (2017-21) handler om at udvide og skabe et fælles kvalitetsløft af eksisterende
behandlingstilbud på regionens hospitaler, så personer med diabetes modtager
screening, forebyggelse og behandling af diabetisk fodsygdom på fodklinikker på
hospitalerne. Initiativet gennemføres i samarbejde med alle partnerhospitaler i
Region Hovedstaden. I 2020 er progressionen i fodklinikkernes aktiviteter fulgt, ligesom forberedelse af slutevaluering er påbegyndt. Et nyt regionalt fodnetværk med
fodterapeuter m.m. mødes jævnligt på SDCC for at følge op på indsatsen.
Screening og behandling af diabetisk øjensygdom (2018-21) handler om at udvikle
det eksisterende tilbud om screening, forebyggelse og behandling af diabetisk øjensygdom på alle regionens diabetesklinikker. Initiativet gennemføres i samarbejde
med alle partnerhospitaler i Region Hovedstaden. Opgradering af øjenapparatur og
tilbud om undersøgelser ved øjenlæge er gennemført, så alle diabetesklinikker får
samme faglige niveau som på SDCC. I 2020 følges udvikling i aktiviteter, og der er
etableret udvidet tilbud til personer med diabetes med grå stær og i tillæg udføres
øjen-trykmåling på alle hospitaler.
Initiativer vedrørende diabetesbehandling
Regionalt samarbejde om behandling af kvinder med graviditetsdiabetes (2019-22)
skal skabe kvalitet og sammenhængende forløb for gravide kvinder med prægestationel og gestationel diabetes ved at udvikle et stærkt samarbejde mellem Rigshospitalet
og SDCC. Der er i 2020 etableret et fælles diabetologisk/obstetrisk team, med ansættelse af en læge i delestilling. Der er sat fokus på at styrke særlige indsatser i form af
behandling med pumper og sensorer, behandling af forhøjet blodtryk, samarbejde
med øjenklinikken på SDCC og diætbehandling. Desuden er der gennemført tværfaglig undervisning på Rigshospitalet i insulinpumpebehandling af gravide kvinder.
Psykologiske interventioner til personer med diabetes og samtidig psykosociale
problemstillinger (2018-21) skal forbedre den psykosociale indsats til personer med
diabetes og psykosociale problemer, der er tilknyttet SDCC, for at sikre bedst mulig
livskvalitet og færrest mulige begrænsninger i livsudfoldelsen. Det sker bl.a. med
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udgangspunkt i bedre brugercentreret samarbejde mellem personer med diabetes
og sundhedsprofessionelle. I 2020 er gennemført bl.a. supervision og undervisning
af personale i diabetes-relevante psykosociale problemstillinger, afholdt individuelle
afklarende terapiforløb for personer med diabetesspecifikke psykosociale problemstillinger samt udviklet gruppeundervisning om fx Angst for hypoglykæmi, Diabetesstress, samt Mænd med overvægt.
Skræddersyet behandlingstilbud til unge med diabetes (2017-20) skal understøtte unge personer med diabetes i overgangen fra barn til voksen, typisk i alderen
16-24 år. Initiativet styrker transitionsarbejdet i form af fælles konsultationer
mellem Herlev og Gentofte Hospital, Nordsjællands Hospital og SDCC gennem bl.a.
implementering af telemedicinske løsninger. I 2020 er fortsat gennemført fælles
konsultationer for unge i transition. Forløb med de sidste patienter i telemedicinske
løsninger er afsluttet, og initiativet er i gang med at forberede slutevaluering, som
skal foreligge i foråret 2021.
Fremtidig behandling af børn og unge med diabetes på SDCC (2017-21) handler
om, at den regionale behandling af børn og unge med diabetes flyttes til SDCC fra
henholdsvis Nordsjællands Hospital og Herlev Hospital, når SDCC flytter til Det nye
SDCC. Initiativet skal sørge for forberedelse til flytning og integration af to børnediabetes-ambulatorier i SDCC. Initiativet gennemføres i samarbejde med Herlev og
Gentofte Hospital og Nordsjællands Hospital. Indsatsen i 2020 har bl.a. omfattet
udvikling af differentierede forløbs- og behandlingsbeskrivelser.
Brug af sensor i behandlingen af personer med type 1-diabetes (2018-21) har haft
som formål at undersøge effekten af brug af Flash Libre glukosemåling med eller
uden samtidig oplæring i kulhydrattælling med automatiseret beregning af insulindosis. Der er i forbindelse med initiativet udarbejdet nye undervisningskoncepter
til personer med diabetes og til sundhedspersonale. Den kliniske del af initiativet er
afsluttet og i første halvdel af 2021 vil det blive evalueret. Initiativet gennemføres
i samarbejde med Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Nordsjællands Hospital,
Amager og Hvidovre Hospital og Rigshospitalet.
24-7 telefonsupport for borgere og sundhedsprofessionelle i Region Hovedstaden
(2018-21). Initiativet afprøver, hvordan telefonsupport på diabetesområdet kan udvides og forbedres. Etablering af rammerne for 24-7 telefonsupport er gennemført i
samarbejde med Amager og Hvidovre Hospital og er under evaluering. Den initiale
afprøvning har bl.a. omfattet kompetenceopbygning samt åbning af aftenrådgivning
for personer med diabetes tilknyttet Amager og Hvidovre Hospital og personer med
type 2-diabetes tilknyttet SDCC. Der er i 2020 igangsat systematisk registrering og
analyse af hyppigst forekommende spørgsmål og værktøjer til sundhedsfaglig håndtering af hyppigste spørgsmål.
Herlev og Gentofte Hospital/SDCC Udgående diabetesteam (2020-22) skal forbedre
diabetesbehandlingen for hospitalsindlagte personer med diabetes gennem diabetesrelaterede tilsyn og uddannelse af personalet. Gennem 2020 har der været stigende
antal tilsyn og opfølgning på Herlev Hospital og afholdt undervisning af både læger
og sygeplejersker på hospitalets kliniske afdelinger.
Initiativer vedrørende rehabilitering
Fysisk træning og uddannelse til personer med type 2-diabetes (2017-21) handler om
at skabe bedst mulig individualiseret træning til personer med type 2-diabetes, som
grundet diabeteskomplikationer og multisygdom ikke er omfattet af kommunale
rehabiliteringstilbud. Det gennemføres ved at udvikle de eksisterende motionstilbud på Herlev og Gentofte Hospital (Gentofte matrikel) og Nordsjællands Hospital,
herunder holdtræningstilbud til sårbare personer med fx hjertesygdom, svær overvægt, psykisk sygdom og/eller forskellige funktionsniveauer. Initiativet gennemføres
i samarbejde med de to hospitaler. I løbet af 2020 er der bl.a. sket tilpasning af
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indsatser som følge af Covid-19 restriktionerne, ligesom der er gennemført dataindsamling og undervisning af medarbejdere. Initiativet er i gang med slutevaluering.
Praktisk træning og uddannelse i mad og ernæring til personer med diabetes og
til sundhedsprofessionelle (2017-21) skal undersøge, om forskellige typer af hands
on gruppeundervisning kan bidrage til at implementere optimale kostvaner hos
personer med type 1- og type 2-diabetes. Herudover undersøges effekten af basal
og udvidet kulhydrattælling på bl.a. glykæmisk kontrol og kostrelateret livskvalitet
sammenlignet med standardbehandling (individuel kostvejledning) i to sideløbende,
randomiserede interventionsstudier. Initiativet gennemføres i samarbejde med alle
partnerhospitaler i Region Hovedstaden. Der er i 2020 fortsat gennemført kurser
med praktisk undervisning i mad og ernæring for personer med diabetes samt
sundhedsprofessionelle, herunder deltagere fra partnerhospitaler. Kurserne blev
gennemført med relevante justeringer for at sikre, at alle nødvendige restriktioner
som følge af Covid-19 var overholdt.

6.3 Brugerinvolvering på SDCC
En stor og vigtig indsats på SDCC er et styrket samarbejde med brugerne om udviklingen af SDCC. Siden 2018 har SDCC fundet nye måder at involvere brugerne på, så
brugernes behov og erfaringer indgår systematisk i planlægningen af nye tilbud og
forbedring af forløb og forskning.
Det sker i det daglige omkring behandlingsforløb, og på det organisatoriske niveau,
bl.a. ved, at SDCCs bestyrelse har vedtaget, at forsøgsordningen med to brugerrepræsentanter i SDCCs bestyrelse skal gøres permanent. Dermed bliver brugerperspektivet også en del af de store, tværgående linjer for hele SDCC.
Ved alle SDCCs introkurser for nyansatte holder en bruger oplæg om livet med
diabetes med efterfølgende dialog. Brugerrepræsentanter deltager desuden i de
arbejdsgrupper, der planlægger udflytningen til Det nye SDCCs klinik, og SDCCs brugergruppe bidrager til udvikling af den kommunikation, der skal ske i forbindelse
med flytningen til Det Nye SDCC.
Brugergruppen består af ni medlemmer, der alle har diabetes eller er pårørende
til en med diabetes. Som følge af Covid-19 restriktionerne har gruppens møder
primært været virtuelle i 2020. Ungepanelet har også haft vanskeligt ved at mødes,
men har mødtes to gange om samarbejdet omkring indretningen af et særligt ungeområde.
Covid-19 betød også, at konferencen CODIAC 2020 måttes udskydes til efteråret
2021. CODIAC står for Copenhagen Diabetes Consensus og er et nyt initiativ, koordineret af SDCC, som skal samle, formidle og videreudvikle den eksisterende internationale, forskningsbaserede viden om værdien af brugerinvolvering. I arbejdet indgår
de øvrige fire Steno Diabetes Centre samt danske og internationale forskere og et
panel af personer med diabetes. Arbejdet tager afsæt i en systematisk gennemgang
af den videnskabelige litteratur om brugerinvolvering inden for følgende tre områder: 1. diabetes management, 2. diabetes forebyggelse og 3. diabetes forskning. Til
efteråret udgives samtidigt et white paper, som markerer en international milepæl
for opsamlingen af vores viden om effekterne af brugerinvolvering. Afviklingen af
CODIAC støttes af Novo Nordisk Fonden.
Undersøgelser
Fremtidens konsulationsformer: I foråret blev der lavet en stor undersøgelse, der
bl.a. skulle afdække brugernes ønsker til konsultationer, forløb og tidsbestilling. I
alt 4.627 brugere deltog – svarende til ca. halvdelen af de 9.500 brugere på SDCC.
Resultatet af undersøgelsen bliver nu brugt til at tegne SDCCs fremtidige åbningstider og mødeformer, når SDCC flytter til Det nye SDCC.
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Telefonkonsultationer: I maj måned deltog 15 personer med type 1- eller type 2-diabetes i en kvalitativ interviewundersøgelse, som afdækkede erfaringerne med telefonkonsultationer. Overgangen fra fysisk konsultation til telefon skete brat på grund
af Covid-19 situationen, og derfor var der ekstra brug for at samle op på brugernes
erfaringer, så det bliver nemmere og mere overskueligt at deltage og forberede sig til
møderne fremover.
Steno Diabetesråd: Rådet består af næsten 700 medlemmer og er SDCCs onlinepanel, hvor alle med diabetes og deres pårørende i Region Hovedstaden kan melde
sig ind. Rådet deltager i spørgeskemaundersøgelser og inviteres til projekter og
forskning på SDCC. Halvdelen af medlemmerne går på SDCC (49 %), nogle går hos
deres praktiserende læge (34 %) og andre er tilknyttet et andet hospital end SDCC
(19 %).
I alt 41 % i rådet har type 1-diabetes, 53 % har type 2-diabetes og 4 % har type
1½-diabetes. Aldersmæssigt fordeler deltagerne sig fra 15 til 80 år+. 29 % er mellem
50 og 59 år. 91 ud af i alt 693 medlemmer er pårørende til en med diabetes. (Figur 6)
Steno Diabetesråd har haft et travlt år
250 medlemmer har i maj deltaget i en undersøgelse om Covid-19, hvor formålet
med undersøgelsen var at få en bedre forståelse af, hvordan Covid-19-pandemien
påvirker livet med diabetes. Resultaterne bliver nu brugt til at styrke håndteringen
af Covid-19 i forhold til personer med diabetes.
Læs om undersøgelsen på side 56-57.
Omkring 200 af deltagerne har bidraget til udviklingen af SDCCs pjecer og informationsmateriale. De har tilsammen svaret på 18 spørgeskemaer.
Yderligere har rådet bidraget til en undersøgelse om seksualitet og diabetes. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, hvordan klinikken på SDCC håndterer
udfordringer med diabetes og seksualitet.
Udover undersøgelserne er der blevet sendt en række invitationer ud til workshops
og forskningsprojekter, herunder:
• Dialogmøde med brugere og forskere, der havde til formål at få brugernes input
og feedback på fire forskningsprojekter indenfor det klinisk epidemiologiske
område.
• Udvikling af en ny app, der skal hjælpe personer med type 2-diabetes til bedre
at kunne håndtere deres diabetes samt kommunikere med deres behandlere.
• Afprøvning af spørgeskema til at opdage diabetesstress, hvilket hjalp forskere
med at undersøge, hvordan man bedst støtter personer med type 1-diabetes og
diabetesstress.
Andre aktiviteter
Der har været holdt fire temamøder i år med omkring 3-400 deltagere. Emnerne er
blevet foreslået af brugerne på SDCC, og møderne ligger på SDCCs hjemmeside og
kan ses online og streames efterfølgende.
• Kulhydrater – ven eller fjende? – 23. januar med klinisk diætist Pernille
Machholdt Østergaard og klinisk ernæringsspecialist Sabine Schade Jacobsen.
• Hvad er diabetes? – 12. maj 2020 med Eika Jørgensen, professor, overlæge og
Flemming Pociot, professor, overlæge og dr.med.
• Tarmbakterier, mad og sundhed – 1. september 2020 og med adjunkt Henrik
Munch Roager fra Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet.
• Diabetes og seksualitet – 20. oktober med professor og overlæge Annamaria
Giraldi fra Sexologisk Klinik på Rigshospitalet.
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Brugerinvolvering i forskning
Som led i SDCCs ønske om at styrke brugerinvolvering i forskning har SDCC udgivet
en vejledning til forskere i, hvordan man konkret kan involvere brugere i planlægning og udvikling af forskning. Vejledningen er delt på LinkedIn og SDCCs hjemmeside og forventes at blive en god støtte for SDCCs forskere og andre udenfor SDCC.
Målet er at rykke brugernes praksisnære erfaringer tættere på forskningen, så de
kan være med til at styrke forskningens relevans og skabe øget værdi for brugerne.
Der er ligeledes holdt to Åben forskning-aftener i 2020. Det første den 7. januar med
fysisk fremmøde og 70 deltagere. Det andet arrangement den 24. november var
virtuelt pga. Covid-19 med 78 deltagere. Åben forskning er blevet til på baggrund af
brugernes ønske om at indgå i dialog med SDCCs forskere og få et indblik i noget af
den forskning, som er i gang.
Fremtidens brugerinvolvering
SDCC igangsatte i 2018 det treårige Brugerinvolveringsprogram som en særlig strategisk indsats, der skulle styrke SDCCs udvikling som en brugerinddragende organisation. I løbet af 2021 vil der blive sat nye pejlemærker for SDCCs arbejde med
brugerinvolvering og i den forbindelse af SDCC i samarbejde med innovationsbureauet Is It A Bird gennemført en temperaturmåling på, hvordan brugerinvolvering kommer til udtryk på SDCC i dag, og hvilken værdi det giver. Undersøgelsen
vil blive brugt i det videre arbejde med at styrke brugernes medbestemmelse og
indflydelse på fremtidens SDCC.
Figur 6
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Dialogen mellem forsker og
bruger gavner alle!
Af Mads Fly-Hansen, far til en teenager med type 1-diabetes.

Forskningen bidrager kontinuerligt til et bedre liv med diabetes og håb om et liv helt
uden!
Som pårørende er jeg interesseret i at vide, hvad der sker, hvad den seneste forskning viser, hvilke forskningsprojekter er igangsat, hvad kan vi drømme om osv.
Som forsker og professionel er det vigtigt at forstå diabetes. Hvad er det, der sker i
kroppen, hvilke elementer påvirker blodsukker, og hvilken betydning har det på kort
og lang sigt mv. Det er vigtigt for alle os, der lever med og tæt på diabetes, at de
allerbedste faglige hjerner arbejder intensivt på at udvikle ny forbedret medicin, nye
behandlingsformer og ultimativt en kur mod diabetes. Og der er mange spændende
ting i gang, som potentielt kan forbedre livet med diabetes markant! Bedre insulin,
bedre dosering, kunstig bugspytkirtel, og meget, meget mere.
Forskeren har også behov for indsigt i, hvad det vil sige at leve med diabetes.
Hvornår opstår frustrationerne, hvad gør livet nemmere, og hvad gør livet sværere.
Den fysiske indsigt beriges af viden om den psykiske belastning af forskellige dele
af diabetes.
Og det er her personer, der lever med diabetes, og os pårørende kommer ind i
billedet.
Jeg er far til en teenagedreng med diabetes. I 2017 fik min søn som 13-årig diagnosen type 1-diabetes. Jeg vidste ikke meget om diabetes, da min søn fik diagnosen.
Faktisk nærmest ingenting. Jeg har endda rejst flere gange med en, der har diabetes,
som jeg har set tage insulin adskillige gange. Så jeg troede, at jeg vidste en del om
at have diabetes. Men det gjorde jeg ikke. Og her har vi et af mine vigtigste budskaber til forskere og behandlere og andre, der beskæftiger sig med diabetes:

Kun personer med diabetes ved rigtigt, hvad det vil sige at leve med diabetes. Det
er i meget stort omfang skjult for andre, hvor mentalt og psykisk krævende sygdommen er!
Den fysiske del af diabetes er yderst kompliceret. Den mentale påvirkning af sygdommen og sygdommens opture og nedture er om muligt endnu mere kompliceret
og skjult for dem (os), der ikke lever med og tæt på diabetes. Som pårørende får
man en lille fornemmelse. Man kan gøre alt det rigtige, og alligevel er blodsukkeret
ustyrligt. Hvis man læser i diverse grupper for personer med diabetes eller pårørende på sociale medier, vil man hurtigt se, at der kan være en meget stor følelsesmæssig påvirkning af det at leve med diabetes. Sætninger som: ’har fået at vide på
Steno, at mit langtidsblodsukker er alt for højt. Jeg er fucked, ved ikke hvad jeg skal
gøre’ eller ’min teenagedatter er nogle gange ved at give op’ vidner om stor psykisk
belastning. Forældre klager over manglende søvn og nogle personer med diabetes
deler deres angst for ikke at vågne om natten, hvis blodsukkeret bliver faretruende
lavt. Og min påstand vil være, at disse frustrationer og belastninger meget ofte er
skjult for selv tætte relationer.
Det er selvfølgelig ikke alle der har det sådan. Mange har styr på det, holder de gode
blodsukkerværdier, og får hverdagen til at køre glimrende med diabetes. Jeg er som
andre forældre superstolt af min søn og imponeret over hans evne til at navigere
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i hverdagen med sin diabetes. MEN historier om frustrationer i livet med diabetes,
dem kender vi også hjemme hos mig. Følelsen af, at intet virker, at man ikke kan
som de andre, at fodboldtræningen til tider er urimeligt besværligt, fordi blodsukkeret ikke passer, ja det kender vi. Også opturene over at eksperimentere med
doseringen til de særligt svære måltider og situationer og så fungerer tingene bare
perfekt, stabile og gode kurver – det kender vi heldigvis også.
Forskeren har brug for personer med diabetes og deres pårørende til at stille naive
og simple spørgsmål, der kan bringe nye indsigter med sig. og forskeren har brug for
at lytte til fortællinger om livet med diabetes: Hvad der gør, at man til tider er lige
ved at give op, og hvad der gør, at man alligevel kæmper hårdt videre. Det vil bidrage
til at forbedre forskningen, og det vi bidrage til at sikre, at resultaterne af forskningen gør livet lettere og bedre for personer med diabetes og deres pårørende. Dette
bidrag kan kun komme fra dem, der lever med diabetes.
Det giver mening at deltage i åbne forskningsarrangementer på SDCC. Det giver
sådan en fornemmelse af, at man næsten er med til forskningen selv og kan bidrage
med værdifuld viden til forskerne. Når der har været et oplæg fra forskeren om et
igangværende projekt og en dialog bagefter, så har vi, der var til stede, potentielt
bidraget til at berige forskningen. Hvis ikke SDCC havde inviteret brugere ind på
denne måde, så ville det med sikkerhed ikke være sket. SDCC er meget tydelige om,
at de rigtigt gerne vil brugerinvolvering, og det er vigtigt for oplevelsen som bruger
og også for forskerne, der oprigtigt lytter til input.
Jeg vil på det kraftigste opfordre alle med interesse i at holde øje med opslag og
invitationer fra SDCC om åbne forskningsarrangementer mv., så I kan bidrage med
jeres særlige viden og indsigt eller i det mindste få førstehåndsviden om de spændende forskningsprojekter, der potentielt kan gøre livet bedre for alle os, der lever
med og tæt på diabetes.
God vind!
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7. Klinikken
SDCC er Skandinaviens største diabeteshospital for højt
specialiseret diabetesbehandling. Antallet af tilknyttede
personer med diabetes stiger, ligesom Klinikken er i fuld gang
med forberedelserne til at tage imod alle børn med diabetes
i Region Hovedstaden, samt voksne insulinpumpebrugere
bosiddende i Nordsjælland. Covid-19 pandemien har præget året, krævet signifikante omlægninger, men samtidigt
givet megen vigtig læring, som vil være til gavn for Klinikken i
fremtiden.

Det overordnede mål for SDCC er at tilbyde den bedste og mest avancerede behandling tilrettelagt af et fast, tværfagligt behandlerteam, der kender og samarbejder
med den enkelte med diabetes. Klinikkens tilbud afspejler også SDCCs førende rolle
indenfor forskning, hvor nye forskningsresultater umiddelbart evalueres og implementeres i behandlingen, så snart det er muligt.
SDCC har unikke muligheder for kontinuerligt at kvalitetsudvikle behandlingstilbud og samtidigt et fagligt ansvar for at påvirke og bidrage til fagets udvikling via
vidensdeling og undervisning på mange niveauer i regionen og nationalt.

7.1 Organisation
I 2020 varetog Klinikken behandlingen af 9.425 personer med diabetes fordelt på
4.877 med type 1-diabetes, 4.125 med type 2-diabetes og 423 personer med anden
diabetes. Behandlingen varetages fortsat på to matrikler, hvor personer med type
1-diabetes ses i ambulatoriet på Niels Steensens Vej, mens behandlingen af personer
med type 2-diabetes primært foregår på Gentofte Hospital, samt i et vist omfang på
Niels Steensens Vej.
Klinikken har i 2020 rekrutteret og fastansat stærke teamledere til flere vakante
ledelsesfunktioner og har ved årets udgang et solidt ledelsesteam, der tilsammen
dækker såvel specialistteams for øjenundersøgelser, fod- og sårbehandling, ernæringsindsats samt to teams dedikeret til behandlingen for type 1-diabetes og type
2-diabetes.
Ved indflytningen til Det nye SDCC overflyttes tillige børn med diabetes fra hele
regionen, som Klinikken forventer at organisere i et selvstændigt team. (Figur 7)

7.2 Strategisk fokus 2020
Det gennemgående strategiske fokus har været planlægningen af flytningen til Det
nye SDCC ved siden af Herlev Hospital, herunder at designe fremtidens diabetesklinik
med optimerede tilbud og forløb. Arbejdet har været forstyrret af Covid-19 og de drastiske ændringer i form af omlægning til telefon- og videokonsultationer, der var nødvendige samt ved genåbningen forsøg med fast track-konsultationer med udførelse
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Figur 7
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af blodprøver, screeningsundersøgelser og diverse oplæringer i tæt rækkefølge samme
dag. Trods alle udfordringerne har det positivt givet vigtige erfaringer og inspiration
som sandsynligt ville have taget år at indhente under normale omstændigheder.
Flytning fra et hospital med så megen historie og særstatus og ind i en moderne
bygning med multiple faciliteter udløser på samme tid nogen utryghed og åbner
mange muligheder. Klinikken får endelig samlet alle medarbejdere i en fælles
afdeling med funktion i umiddelbar tilslutning til et stort akutsygehus, hvilket giver
alle muligheder for at etablere optimerede behandlingsforløb, især for de personer
med diabetes, der har multisygdom og kontakt til flere specialer. Både personer med
diabetes og medarbejdere med mange års tilknytning til Niels Steensens Vej har
udtrykt bekymring for, at noget kan risikere at gå tabt i flytningen.
Klinikken vil derfor være særskilt opmærksomme på at bevare den sjæl og ånd, der
kendetegner Klinikken på Niels Steensens Vej og nænsomt kombinere med det nye
til glæde for forhåbentligt alle. Der venter store lyse konsultationsrum og inspirerende omgivelser med alsidig information til brugerne, og samspillet med forskningen
bliver lettere. Den nye bygning rummer tillige faciliteter, der giver mulighed for at
tilbyde ikke kun øjenundersøgelser, men også øjenklinik med mulighed for behandling med laser samt etablering af screeningsundersøgelse i tandklinik.
Klinikken har spurgt medarbejderne, hvad de ønsker at tilbyde og spurgt de tilknyttede personer med diabetes, hvad de gerne vil opfordre SDCC til at planlægge.
Medarbejderne har høje ambitioner og mange gode ideer til nye tiltag, fx tilbud til
sårbare, nye fælles tilbud til børn og unge i overgangen til voksenbehandling samt
yderligere koordinerede forløb med andre medicinske specialer.
De tilknyttede personer med diabetes er glade for at komme på SDCC, og det er
vigtigt for dem at møde deres faste behandlere, uagtet at det undertiden giver ventetid. De kan se muligheder i virtuelle konsultationer kombineret med fremmøde
på andre tider af året, men ønsker mere fleksible åbningstider. Klinikken vil derfor
i fremtiden have tidlige og sene åbningsdage, der tilgodeser, både hvad de unge og
ældre ønsker. Tilknytningen til de faste behandlere bygges ind i nye kalendere og
kombineres med planlagte undersøgelser i ernæringsenheden og øjen- og fodklinikken i videst muligt omfang på samme dag.
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Fremtidens Klinik vil mere konsekvent tilbyde telefon- og videokonsultationer.
Erfaringer fra Covid-19 omlægningerne har vist, at telefonkonsultationer kræver
forberedelse for at give tilfredsstillende fagligt udbytte. Anvendelsen af teknologiske
løsninger og virtuelle konsultationer stiller krav til forberedelse og kompetencer hos
både personer med diabetes og medarbejdere, og det vil Klinikken arbejde med. I
det kommende år vil der blive etableret læringskabiner, hvor der instrueres i upload
af hjemmemålinger af blodtryk og blodglukose samt data fra pumper og sensorer,
så data bliver tilgængelige for behandleren. Ligeledes vil der blive arbejdet med gensidig forberedelse til en kommende konsultation. I Region Hovedstaden foregår der
sideløbende et stort arbejde med at integrere sådanne løsninger i den elektroniske
patientjournal Sundhedsplatformen, der understøtter disse tiltag.
Det er Klinikkens klare mål, at SDCCs tilbud skal tilpasses den enkelte afhængigt af
behov. Samlet set er der væsentlige forskelle imellem personer med type 1- og type
2-diabetes, der er tilknyttet SDCC. Det gælder især alder og sygdommens kompleksitet, og Klinikken har derfor valgt at arbejde videre med en fokuseret type 1- og en
type 2-klinik med forskellige forløb. Diabetesteknologi i form af insulinpumper og
sensorer er i dag i udbredt brug blandt personer med type 1-diabettes, og med den
rette forberedelse kan en virtuel konsultation være meget udbytterig for disse brugere. Anderledes er det for en person med kompliceret type 2-diabetes, hvor der ofte
er behov for en detaljeret medicingennemgang kombineret med udfordringer med
ledsagende hjerte- og nyresygdom. Det kræver en anden konsultationsform oftest i
form af fremmøde.
Udviklingen i det nære sundhedsvæsen fortsætter, hvor balancen i rollerne imellem
hospital og praksis forskydes i diabetesbehandling. Især de store kommuner udbyder et stigende antal tilbud til personer med diabetes, fx kostvejledning, motion og
rygestop. Det er væsentligt med tæt samarbejde for at optimere fordelingen af opgaver, og SDCC skal kontinuerligt videreudvikle og afprøve nye tiltag, hvoraf de bedste
kan implementeres mere bredt i Region Hovedstaden i fremtiden.
Ved indflytning i Det nye SDCC overtager SDCC behandlingen af alle børn med
diabetes i Region Hovedstaden. Det vil foregå i tæt samarbejde med Børne- og
Ungeafdelingen på Herlev og Gentofte Hospital. Samlet vil omkring 300 børn fra
børneafdelingen på Nordsjællands Hospital og 700 fra Herlev og Gentofte Hospital
forenes i et hus, der også rummer voksenafdelingen, og flytningen skaber således en
unik mulighed for et livslangt forløb i samme specialklinik. Der har i det forløbne
år været arbejdet ihærdigt på at skabe fælles behandlingsforløb og mål med de
implicerede afdelinger samt forberede undervisningsmoduler og materiale. Næste
skridt bliver at sikre flytning af relevant personale og beskrive stillingsfælleskaber
med sengeafdelingen. På børneområdet vil der være muligheder for at igangsætte
supplerende behandlingsinitiativer på samme vis, som det er sket på voksenområdet, og der er allerede skitseret et omfattende idégrundlag.
Der foreligger en lang række kliniske kvalitetsdata på de personer med diabetes, der
behandles på SDCC. Ud over demografiske parametre, foreligger også statusdata på
glykæmisk regulering, hypertension, lipider, albuminuri samt øjen- og fodundersøgelser (Bilag 2).
For ca. 2/3 af de anførte værdier er tallene beregnet ud fra tidstro data fra Sundhedsplatformen. For ca. 1/3 af de anførte værdier er tallene baseret på data fra
Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase).
Læs mere her:
www.sundhed.dk › sundhedsfaglig › kvalitet › kliniske-kvalitetsdatabaser ›
kroniske-sygdomme › diabetes
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7.3 Aktiviteter
Klinikken har i 2020 etableret en række stillingsfællesskaber på tværs af regionens
hospitaler og håber fortsat at kunne øge antallet af disse stillinger i de kommende
år. I takt med at en stadig større del af den planlagte type 1-diabetesbehandling
overgår til SDCC, vil stillingsfællesskaber være en måde at opretholde indsigt i
særligt teknologiudviklingen i specialet for såvel yngre læger, som speciallæger og
øvrige sundhedsfaglige medarbejder som sygeplejersker, mv.
En række af de supplerende behandlingsinitiativer, som er forankret i Klinikken,
skal evalueres i 2021 med henblik på en eventuel overgang til standardbehandling.
Evalueringskonceptet har været under udvikling i 2020 og vil blive anvendt til de
første evalueringer her i 2020 og 2021. Det drejer sig om disse supplerende behandlingsinitiativer: Fælles diabetes-hjerte samarbejde, fælles diabetes-nyre samarbejde,
praktisk træning og uddannelse i mad og ernæring til personer med diabetes og til
sundhedsprofessionelle, fysisk træning og uddannelse til personer med type 2diabetes, brug af sensor i behandlingen af personer med type 1-diabetes, skræddersyet behandlingstilbud til unge med diabetes og psykologiske interventioner til
personer med diabetes og samtidig psykosociale problemstillinger.
Selve evalueringerne er godt i gang og færdiggøres i 2021, hvor en række øvrige
initiativer også skal evalueres. Til trods for uklarheder om hvordan gode resultater
kan implementeres som standardbehandling, opleves indsatserne relevante for kvaliteten af Klinikkens behandlingstilbud.
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Personer med diabetes tilknyttet SDCC har efterspurgt etablering af peer support,
hvilket nu er under udvikling. Covid-19 restriktionerne i 2020 har vanskeliggjort
implementeringen i større skala, men konceptet er udviklet og afprøvet.

7.4 Strategisk fokus 2021
Klinikkens aktiviteter i 2021 vil primært være fokuserede på forberedelse og indflytning i Det nye SDCC. Klinikken har en ambition om at forløbene for personer med
diabetes skal optimeres, så de får tilbudt et mere koordineret forløb end i dag og
fortsat med helt opdaterede behandlingsvejledninger. Klinikken har medarbejdere
med højt vidensniveau og stort internationalt netværk, der er med til at definere
fremtidens diabetesbehandling. Denne viden skal indarbejdes i SDCCs nye beskrivelser af behandlingsforløb og implementeringen iværksættes.
Allerede i januar 2021 vil personer med diabetes tilknyttet SDCC løbende modtage
tilfredshedsskema i e-Boks, da Klinikken er involveret i afprøvningen af det nye
landsdækkende system for løbende patienttilfredshedsmålinger (LUP).
Kombinationen af yderligere brugerinvolvering via løbende tilfredshedsmåling, nye
design for diabetesforløb samt kontinuerligt fokus på klinisk udvikling af praksis og
kompetenceudvikling vil i samspil med de moderne rammer i Det nye SDCC sætte
retningen for diabetesbehandlingen med en ambition om at bevare det nære i det
store.
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Få et kig ind i Klinikken på
SDCC i en tid med Covid-19
Meget var anderledes på SDCC, da Danmark på grund af
Covid-19 lukkede ned. Klinikkens medarbejdere klarede de
fleste konsultationer via telefonen, og lokalerne var næsten
tomme. Men ikke helt. For hver dag mødte et lille beredskabsteam ind og tog imod akutte konsultationer. Følg med diabetessygeplejerske Susanne Trustrup Lundberg på en arbejdsdag
i Klinikken under nedlukningen i foråret 2020.
Type 2-Klinikken på Gentofte Hospital er lukket helt ned. Overalt i ventearealet i Klinikken på Niels Steensens Vej hænger der plakater og stopskilte for Corona-tjek, og
der er meget tomt og stille – men ikke helt. For et lille beredskabshold med læger
og sygeplejersker fra type 1- og type 2-teamet møder hver dag ind sammen med
patientkoordinatorer, bioanalytikere og en fodterapeut. De er der for at behandle de
personer med diabetes, der har akut brug for hjælp.
En af dem, der møder ind, er diabetessygeplejerske Susanne Trustrup Lundberg. Det
er hendes første vagt med fysisk fremmøde efter nedlukningen, da Susanne hidtil
har haft vagter med telefonkonsultationer, som hun har klaret hjemmefra.
”Normalt har jeg de fleste af mine vagter i Klinikken, hvor jeg har konsultationer med
personer med diabetes, men af og til er jeg fleks-sygeplejerske. Det betyder, at jeg
tager mig af de akutte henvendelser og det uopsættelige. Sådan en vagt har jeg i
dag, og det er derfor, jeg møder ind i Klinikken,” fortæller hun.
Undgik en indlæggelse
Dagens første opgave er morgenkonferencen – helt som det plejer at være. Normalt
sidder der store grupper af Klinikkens personale til morgenkonferencen, men i dag
sidder der kun få medarbejdere spredt i det store lokale. Resten er med via Skype.
Morgenkonferencen bliver indledt af den sygeplejerske, der har haft nattevagten på
SDCCs akuttelefon for personer med diabetes: Hvilke henvendelser har der været?
Skal nogle af de personer, der har ringet i nattens løb ind på SDCC? Dialogen på
morgenkonferencen handler især om nattens længste konsultation med en person,
der er ny med type 1-diabetes og netop kommet hjem efter en indlæggelse på et af
akuthospitalerne på grund af ketoacidose.
”Det er jo en person, der har en dårlig reguleret diabetes og som derfor er sårbar i
forhold til også at blive smittet med Covid-19. Derfor gør vi så meget som overhovedet muligt for at hjælpe og støtte via telefonkonsultationerne, så vi kan undgå en ny
indlægges på et af akuthospitalerne,” fortæller Susanne.
Nattens konsultation gik godt, så personen undgik en ny indlæggelse.
”Det er tit en vanskelig afvejning. Dem, der har brug for at komme, er også dem, der
har dårligt reguleret diabetes og er mest sårbare ift. til svære symptomer, hvis de bliver ramt af Covid-19. Vi taler meget om, hvordan vi kan hjælpe bedst muligt gennem
telefonen, så vi sparer dem for at forlade deres hjem,” siger Susanne.
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Der kommer omkring 10 personer med diabetes dagligt i Klinikken. De har alle
en aftale, og de skal ringe på, når de ankommer. Derefter bliver de hentet af en
patientkoordinator og fulgt hen til deres konsultation. Det er en rutine, Klinikken har
oprettet, så de undgår, at nogle af de fremmødte ved et uheld eller en tilfældighed
kommer til at stå for tæt. Der kommer ikke personer i Klinikken, der er bekræftet
smittet med Covid-19. De får i stedet telefonkonsultationer med fokus på størst
mulig støtte.
Konsultation på isolationsstuen
Susannes første aftale er med en person, der for nylig har fået diagnosen type
1-diabetes og i den forbindelse har været indlagt på et akuthospital. Det er første
gang, personen med diabetes kommer på SDCC, og på grund af den nylige kontakt
med et akuthospital foregår konsultationen i en isolationsstue. Her får Susanne
trods mundbind og afstand på en god måde forklaret, hvordan man bruger en insulinpen og måler blodglukose med et blodglukoseapparat.
”Men jeg kan ikke vise eller sidde ved siden af og instruere, som jeg plejer. I stedet
må jeg lægge fx blodglukosemåleren på et bord, sætte mig tilbage og lade personen
med diabetes rejse sig og tage måleren,” fortæller hun.
Hvad er min risiko?
Susannes næste konsultation er med en person, der skal lære at sætte en Flash
Libre glukosemåler på.
”Normalt vil jeg sidde lige ved siden af og gøre det, så personen med diabetes kan
kigge med og se, hvad jeg gør. Men her måtte jeg på afstand vise, hvordan man
sætter den på og scanner for blodglukose,” fortæller Susanne.
Resten af dagens opgaver er telefonkonsultationer. Susanne fortæller, at de minder
om ’almindelige’ konsultationer med fysisk fremmøde. Den største forskel er, at hun
ikke har data fra en blodprøve og blodglukoseapparatet og at kommunikationen er
anderledes.
”Jeg kan ikke aflæse personen og se, om jeg fx skal forklare teknik på en anden
måde eller bruge andre ord,” siger Susanne.
Susanne har indtil nu haft vagter med telefonkonsultationer hjemmefra. Hendes
oplevelse er, at personerne med diabetes er glade for at blive ringet op og for
samtalen. Hver samtale er personlig ud fra den enkeltes situation – men ét spørgsmål går igen: Hvad er min risiko for at blive alvorligt syg, hvis jeg bliver smittet med
Covid-19?
”Det taler jeg med stort set alle om, og det er selvfølgelig umuligt at give et individuelt svar på. I stedet taler vi om, hvor velregulerede deres diabetes er, og hvilke
forholdsregler de skal tage for ikke at blive smittet, altså håndhygiejne, at holde sig
hjemme osv.,” siger Susanne og fortsætter:
”Og så opfordrer jeg alle til at have en beholdning af teststrimler til både at måle
blodsukker og ketoner. På den måde er personer med diabetes godt forberedte,
hvis de begynder at føle sig sløje, og sammen kan vi følge udviklingen og bedst
muligt forebygge en indlæggelse.”
Åbent i weekenden
Klinikken er som noget nyt også begyndt at holde åbent i weekenden for at aflaste
akuthospitalerne og fx behandle alle, der i disse dage får diagnosen type 1-diabetes.
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Mange medarbejdere i Klinikken har da også tilbudt at tage weekendvagter, ligesom
mange er blevet oplært i telefonsystemet, der både rummer en akutlinje til de personer med diabetes, der går på SDCC, en rådgivning for sygeplejersker i kommuner
og almen praksis og en rådgivning for praktiserende læger. Alle linjer har meget travlt
i disse dage.
”Alle bidrager, og det er også dejligt, for der bliver nok mere pres på i den kommende tid. Vi har udskudt en række konsultationer, men nogle af dem kan ikke udskydes alt for længe, og vi kommer sikkert til at modtage flere besøg på længere sigt.
Det håber jeg også giver en tryghed for de personer med diabetes, der er tilknyttet
SDCC – og jeg er rigtig glad for, at alle jeg har talt med, er positive og glade for, at de
ikke behøver tage hjemmefra for at få en konsultation”.
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8. CoreLab
Det overordnede mål for CoreLab er at være et specialiseret
og akkrediteret diabeteslaboratorium i verdensklasse med
fokus på både klinisk drift og klinisk forskning til gavn for personer med diabetes eller borgere i høj risiko for at udvikle diabetes. CoreLab servicerer klinikken på SDCC med biokemiske
analyser og klinisk fysiologiske undersøgelser. Særligt bidrager
CoreLab til at understøtte det gode behandlingsforløb med
anvendelse af den nyeste sundhedsteknologi både borgernært og i det kliniske laboratorium. Bioanalytikerne i CoreLab
indgår i forskningsgrupper, der udfører basal forskning med
klinisk sigte og klinisk forskning. CoreLab har en central rolle i
SDCCs tværfaglige samarbejde med Klinikken, Klinisk Forskning og Sundhedsfremmeforskning.

8.1 Organisation
CoreLab udvikler løbende sin aktivitet og har siden 2018 øget antallet af medarbejdere fra ca. 20 til 40 medarbejdere (Figur 8). Denne aktivitetsudvidelse reflekterer
primært bioanalytikernes deltagelse i de forskellige forskningsgrupper i Klinisk
Forskning og Sundhedsfremmeforskning. Udviklingen har dannet grundlag for, at
CoreLab den 1. juni 2020 organisatorisk er ændret til en selvstændig enhed med
deltagelse i SDCC-ledergruppen.
Den store udvikling i CoreLabs tilbud af klinisk fysiologiske undersøgelser er blevet
styrket gennem etablering af en overlæge-delestilling mellem Klinisk Forskning og
CoreLab med henblik på at understøtte SDCCs klinisk fysiologiske undersøgelser
målrettet Klinikkens og forskningsgruppernes behov.

Figur 8
Organisationsdiagram
for CoreLab.
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8.2 Strategisk fokus 2020
CoreLab har også i 2020 haft forskning og udvikling, samarbejde, kompetenceudvikling og Det nye SDCC som de vigtigste strategiske indsatsområder. I tæt samarbejde
med Klinisk Forskning har CoreLab arbejdet med beskrivelse og etablering af Proof
of Concept Laboratorium med henblik på klinisk verificering af nye biomarkører
som driftsanalyser.
Parallelt er der fokuseret på kontinuerligt at udvikle kompetencerne i Corelab, ved
bl.a. at bioanalytikerne har udført egne mindre forskningsprojekter i tæt samarbejde med flere forskellige forskningsgrupper og forskningsaktive læger i Klinikken.
Resultaterne forventes præsenteret som foredrag og postere på bioanalytikernes
internationale kongres World Congress for Biomedical Laboratory Science (IFBLS)
samt indgå i videnskabelige artikler. CoreLab har i flere af projekterne haft særlig
fokus på at opsætte og optimere nye teknologier, der forventes at blive rutinemetoder indenfor en kort årrække til gavn for både den kliniske forskning og kliniske
drift. Fx arbejder bioanalytikerne i klinisk fysiologi systematisk med at validere og
kvalificere nye metoder til bestemmelse af diabetisk autonom neuropati.
Kompetenceudvikling har også stort fokus i CoreLab, og det sikres bl.a. gennem
aftaler om udviklingsplaner.
For at sikre et effektivt flow for personer med diabetes har der i 2020 været fokus
på at optimere præanalytiske procedurer til et hurtigere og mere patientsikkert flow
i såvel det daglige kliniske arbejde som i forskningsrelaterede opgaver. Desuden er
procedurerne for efterbehandling af prøvemateriale til forsendelse og videre opbevaring optimeret. Dette understøttes af ugentlige data over svartider for analyser og
ventetider til blodprøvetagning. I Klinikkens lederteam indgår disse i planlægning,
optimering og udvikling af brugerflow i Det nye SDCC. Derudover har et særligt indsatsområde været fokuseret på uddannelse af de personer med diabetes, der bruger
pumpe, så de kan overføre egne data fra blodglukoseapparater og pumper.
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8.3 Aktiviteter
CoreLabs aktiviteter har været præget af Covid-19 situationen. Under nedlukningen blev en del af bioanalytikerne på skift sendt hjem med akkrediterings- og
administrative opgaver. Regulering af aktiviteten blev gennemført i tæt samarbejde
med Klinikken. I efteråret etablerede laboratoriet Covid-19 podeklinik for SDCCs
personale.
CoreLab fik i juni 2020 besøg af Den Danske Akkrediteringsfond (DANAK) med
henblik på genakkreditering efter standarden ISO 15189. Ved dette besøg opnåede
CoreLab akkreditering af det automatiserede præanalytiske system og Cobas 6000
analyseudstyr samt øvrige tidligere analyseudstyr.
CoreLab har gennem kompetenceudvikling og det øgede antal bioanalytikere arbejdet på at sikre et mere robust bidrag til forskningens afvikling af projekter. Denne
robusthed er etableret gennem et samarbejde i miniteams af bioanalytikere i hver
af SDCCs forskningsgrupper.

8.4 Strategisk fokus 2021
CoreLab vil i 2021 have fokus på indflytningen i Det nye SDCC, herunder i samarbejde med Klinikken at afprøve og optimere nye flow for personer med diabetes.
CoreLab vil fokusere på, at børn med diabetes på bedste vis bliver integreret i CoreLabs arbejdsgange, at bioanalytikerne kompetenceudvikles til blodprøvetagning på
børn, samt at bioanalytikerne indgår og samarbejder i forskning på børneområdet.
Som led i strategien for de kommende år sætter CoreLab fokus på kompetenceudvikling, herunder træning af arbejdsgange i Det nye SDCC, udvikling af forskningskompetencer og ikke mindst at fungere som sparringspartner for personer med diabetes
til anvendelse af nuværende og kommende borgernær teknologi.
Samarbejdet vil være det største indsatsområde for CoreLab i 2021. I Det nye SDCC
skal de nye laboratorier tages i brug, og Proof of Concept princippet skal foldes
yderligere ud både indenfor den kliniske forskning og mellem forskningsgrupperne i forskningslaboratorierne. Når rutineanalyser overdrages til Klinisk Biokemisk
Afdeling på Herlev Hospital ved indflytning i Det nye SDCC, optimeres CoreLabs
mulighed for at udnytte de eksisterende analyseplatforme bl.a. til at opsætte og
afprøve nye analyser og analysemetoder.
For at understøtte dette arbejde er der indenfor laboratorieteknologi etableret en
etårig akademisk delestilling mellem forskningsgruppen Type 1 Diabetes Biologi og
CoreLab. Ambitionen er, at udviklingen af nye analyser og samarbejdet med Klinisk
Forskning bliver til gavn for personer med diabetes, der behandles på SDCC og i
Region Hovedstaden.
Anvendelse og implementering af nye borgernære teknologier er et vigtigt fokusområde for CoreLab, og bioanalytikerne ser det som en væsentlig opgave at understøtte
personer med diabetes i at kunne anvende den nye teknologi. Målet er at skabe
grundlag for en model, der kan udbredes i hele Danmark og fremme sundheden for
mange personer med diabetes.
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Bioanalytikere støtter brugerne i at anvende ny teknologi
CoreLab har sat som mål at støtte brugerne i, hvordan de
anvender ny diabetesteknologi og hjemmefra kan dele data
med deres behandler. Målet er en del af et tværfagligt samarbejde mellem CoreLab, Klinikken og Klinisk Forskning.
Den teknologiske udvikling på diabetesområdet går stærkt – både hvad angår
antallet af forskellige modeller af fx insulinpumper og hvad angår typer af hjælpemidler. SDCC er med helt fremme i at udvikle og tilbyde brugerne nye teknologiske
løsninger, der kan støtte håndteringen af diabetes i hverdagen.
Men ud over at udvikle teknologiske løsninger og anvende data herfra til at bedre
sygdomskontrol, har SDCC også fokus på et tredje element: Nemlig at undervise
og støtte brugerne i, hvordan de anvender teknologien. På SDCC ligger indsatsen
med at undervise i og kvalitetssikre teknologien i CoreLab og er en højt prioriteret
indsats, der foregår i tæt samarbejde med brugerne og behandlerne i Klinikken.
”I CoreLab har vi gjort det til en kernekompetence for bioanalytikerne, at de underviser og supporterer personer med diabetes i, hvordan de anvender teknologiske
hjælpemidler som insulinpumper og kontinuerlige glukosemålere, og hvordan de
hjemmefra kan uploade data, så de kan dele dem med deres behandler,” fortæller
Evy Connie Ottesen, ledende bioanalytiker i CoreLab.
Der er mange forskellige modeller af fx insulinpumper, og det kræver en systematik
at sikre, at alle pumpemodeller er indstillet korrekt.
”Hvis fx tid eller dato er indstillet forkert i pumpen, giver det nogle forkerte data at
tale ud fra i konsultationen. Det kan se ud som om, at blodsukkeret ligger højt midt
på natten, men er i virkeligheden om formiddagen. Både læger og sygeplejerskerne
kan sagtens rette de indstillinger, men det tager tid fra de vigtige samtaler i konsultationerne,” fortsætter hun.
Derfor har bioanalytikerne overtaget den teknologiske del af opgaven, der også indeholder at hjælpe med den korrekte datasikkerhed. Det giver dels et godt grundlag
for samtaler i konsultationen, dels frigiver det også tid til behandlerne, som kan
fokusere på deres kerneopgave.
”Under nedlukningen som følge af Covid-19 restriktionerne var det helt nødvendigt
med telefoniske eller virtuelle konsultationer, og i den situation var hjemme-upload
af data en kæmpehjælp. På den anden side af restriktionerne og fremover forventer
vi, at der vil være flere brugere, som ønsker en konsultation, hvor de ikke behøver
møde fysisk op på SDCC, og det gør vores brugere trygge, at de ved, at bioanalytikerne er der til at hjælpe med teknologien,” siger Connie Evy Ottesen.
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Tæt, tværfagligt samarbejde
Det er unikt for SDCC, at en faggruppe som bioanalytikerne har så tæt kontakt med
brugerne og bidrager til den del af behandlingen, der indeholder diabetesteknologi.
”Bioanalytikerne er fagligt stærke på det teknologiske område og med det samarbejde, vi har med Klinikken, kommer bioanalytikernes kompetencer til gavn også i selve
konsultationen. Det betyder nemlig, at sygeplejerskerne får mere tid i konsultationerne til det, de er bedst til – nemlig samtalerne med brugeren om at bruge data
til at tilrettelægge den bedst mulige regulering af blodglukose,” siger Evy Connie
Ottesen.
Ud over CoreLab er Klinikken og Klinisk Forskning også en del af det tværfaglige samarbejde om behandling med diabetesteknologi, og samarbejdet afspejler
SDCC-strategien om at bringe alle relevante fagligheder i spil for at give den bedst
mulige behandling og lettest mulige hverdag for SDCCs brugere.
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9. Klinisk Forskning
Klinisk Forskning på SDCC bidrager til udviklingen af diagnostik og behandling af diabetes gennem forskning i international klasse. Karakteristisk er studierne ofte både langvarige og
komplekse. Et stærkt tværdisciplinært fokus sikrer, at enheden identificerer blinde pletter i den nuværende viden, og
at vejen fra ny viden genereres, til den implementeres i den
kliniske hverdag, er kort.
9.1 Organisation
Klinisk Forskning ønsker at understøtte robuste forskningsgrupper af en størrelse,
som tilgodeser medarbejdere indenfor et bredt område af kompetencer og muliggør
at sætte de bedste hold til de enkelte forskningsopgaver. Løbende etablering af nye
forskningsteams og fokusområder indenfor Klinisk Forsknings syv grupper fremmer
samtidigt, at nye forskningsområder udvikles og understøttes, hvilket afspejles i fem
nye områder. (Figur 9)
I det forgangne år blev SDCCs Research og Innovation Office (RIO) organisatorisk lagt
under Klinisk Forskning med det formål fortsat at understøtte samarbejdet mellem
RIOs medarbejdere og alle forskningsaktive på SDCC.

Figur 9
Organisationsdiagram
for SDCC’s Klinisk
Forskning.
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9.2 Strategisk fokus 2020
Klinisk Forskning har på grund af SDCCs størrelse og organisation en helt særlig
mulighed for at igangsætte langvarige, tværfaglige forskningsprojekter i grupper
af særligt sårbare. Samtidigt er det også muligt at fremme projekter, der forsøger
at bremse udvikling af sygdom i tidlige stadier. Sammenlagt har Klinisk Forskning
altid for øje at skaffe ny viden om diabetes og udvikling af diabetes, som bidrager til
flere og mindre sygdomsbelastede leveår for personer med diabetes knyttet til SDCC
og på sigt personer med diabetes i hele Regionen Hovedstaden.
Udvikling og gennemførelse af disse forskningsprojekter kræver de bedste hold.
Klinisk Forskning arbejder derfor tæt strategisk sammen med SDCCs øvrige enheder.
I 2020 har der været særligt fokus på at videreudvikle projekter med Sundhedsfremme blandt andet med inddragelse af mere kvalitative metoder, og med CoreLab i
form af bidrag til udvikling af et Proof of Concept Laboratorium, hvor nye teknologier og biomarkører kan afprøves i en klinisk relevant kontekst i samarbejde med
Klinikken. Samtidigt har samarbejdet med brugerne fået endnu mere opmærksomhed bl.a. ved at inddrage personer med diabetes og Steno Diabetesråd ved design af
nye studier.
Strategisk fokus på kompetenceudvikling har resulteret i nye formaliserede samarbejder med Københavns Universitet i form af to professorater på henholdsvis Institut for Biomedicin og Institut for Klinisk Medicin samt tre lektorater på henholdsvis
Institut for Biomedicin (Sund), Biologisk Institut og Institut for Folkesundhedsvidenskab.

9.3 Aktiviteter
Klinisk Forebyggelsesforskning har afsluttet PRE-D Trial, hvor effekterne af forskellige typer blodsukkersænkende behandling blev undersøgt hos personer med overvægt og præ-diabetes. Desuden har gruppen brugt 2020 på at udvikle forskningsstrategi og sætte nye projekter i søen indenfor appetit og døgnrytme. Overordnet blev
området styrket ved udnævnelsen af gruppens forskningsleder til professor i klinisk
diabetesforebyggelse ved Københavns Universitet
Alkoholisk leversygdom rammer mange, hvoraf en stor del har diabetes og øget risiko for at udvikle diabetes. Galaxy er et europæisk konsortium, der gennem kliniske
interventioner tilegner sig grundlæggende viden om leversygdom. I 2020 bidrog
System Medicin med nydesignede avancerede molekylærbiologiske metoder i prøver
af afføring og biovæsker (blod og urin). Samkøring af disse data med genetiske data
har bidraget til at forstå sygdommens biologi.
Translationel type 2-diabetesforskning genoptog undersøgelser af påvirkning i
fostertilstanden på senere udvikling af type 2-diabetes, herunder studier af type
2-diabetes i undergrupper af de to store kohorter Inter99 og Dansk Center for
Strategisk Forskning i Type 2-diabetes (DD2). Parallelt er der fokus på betydningen
af omsætning og ændring af det subkutane fedtvæv og endelig undersøges moderne
type 2-diabetes lægemidlers effekt ved andre typer diabetes som for eksempel Maturity-Onset Diabetes in the Young (MODY) og type 1-diabetes med henblik på at opnå
bedre sygdomskontrol og mindre sygdomsbyrde.
Translationel type 1-diabetesforskning fokuserede på et nyt randomiseret klinisk
interventionsstudie, der skal undersøge om behandling med fenofibrat af personer med nydiagnosticeret type 1-diabetes kan forsinke eller mindske behovet for
insulinbehandling. Derudover var der fortsat fokus på de internationale projekter
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INNODIA og DiaUnion, hvor sidstnævnte har modtaget en stor tillægsbevilling, der
skal bruges til at undersøge mulighederne for at etablere type 1-diabetes screening.
Komplikationsforskningen bidrog væsentligt til to nye globale guidelines, dels
KDIGO, der beskriver behandling af diabetes relateret nyresygdom, og dels ADA/
EASD behandlingsguideline om behandling af type 2-diabetes. For personer med
type 2-diabetes og nyresygdom var der store fremskridt med to nye behandlingsprincipper med hjerte og nyrebeskyttelse (SGLT2 hæmmere og finerenon). Samtidig
sås god effekt af en ny biomarkør CKD273 til tidlig opsporing af diabetes relateret
nyresygdom. Fokus på fælles beslutningstagning blev styrket gennem ansættelse af
en professor indenfor området.
Klinisk epidemiologisk forskning bidrog med en rapport til SDC.dk om demografi,
risikofaktorer og komplikationer ved diabetes. Trods Covid-19 blev der gennemført
to genombaserede interventionsstudier i Grønland, der handler om effekter af fysisk
aktivitet og kost på metabolisme. I 2020 blev OTIMISM-studiet, der handler om
optimeret screening for diabetisk øjensygdom, påbegyndt, ligesom der blev indledt
livsforløbsundersøgelser af sammenhængen mellem vækst i barndommen og metaboliske konsekvenser i Etiopien og Danmark.
Diabetesteknologiforskningsgruppens indledte i 2020 et projekt om brug af sensorteknologi til personer med type 2-diabetes. I efteråret udførte forskningsgruppen i
samarbejde med Klinikken et studie knyttet til det supplerende behandlingsinitiativ
Brug af sensor i behandlingen af personer med type 1-diabetes, og de afsluttede en
teknisk avanceret afprøvning af en kunstig bugspytkirtel udført i samarbejde med
Danmarks Tekniske Universitet. Overordnet blev området styrket ved udnævnelsen
af gruppens forskningsleder til professor i klinisk diabetesteknologi ved Københavns
Universitet
9.4 Strategisk fokus 2021
Klinisk Forskning står på skulderne af flere generationers tradition for kliniske
undersøgelser – herunder befolkningsundersøgelser og langvarige komplekse
kliniske interventionsstudier. Også fremover vil Klinisk Forskning følge til denne tradition, som gennem årtier har bidraget til nye og bedre sygdomsforløb for borgere
med diabetes. Samtidigt intensiveres den del af forskningen, som bidrager til på sigt
at kunne bremse diabetes i alle dens former i at opstå.
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Nyrestudie viser helt nye
behandlingsmuligheder
Et forskningsprojekt, der oprindeligt var målrettet personer
med type 2-diabetes og nyresygdom, har afsløret helt nye
behandlingsmuligheder for alle nyresyge. Projektet er stoppet
før tid for at blive implementeret, og professor kalder det ’stort
og med potentiale til at hjælpe millioner verden over’.
Stop det studie, og fokuser på at få resultaterne omsat til behandling.
Sådan lød anbefalingen fra den uafhængige komite, der er nedsat til at overvåge et
studie om behandling af moderat nyresygdom. Komiteens opgave er fx at skride ind,
hvis et studie viser sig at skade de personer, der deltager eller – som her – at få
meget succesfulde resultater offentliggjort og hurtigt videre til yderligere kvalificering
og behandling.
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”Det er den mest overvældende effekt, jeg har set i et studie. Resultaterne peger
på en behandling for moderat nyresygdom – en alvorlig, kronisk sygdom, der rammer millioner af mennesker, og hvor blodtryksbehandling hidtil har været eneste
behandling. Her er et potentiale for virkelig at forbedre behandlingen og ændre på
en alvorlig diagnose. Jeg ser det som det største behandlingsfremskridt for tidlig
behandling af nyresygdomme siden de første nyretransplantationer for flere end 50
år,” siger professor og forskningsleder Peter Rossing ved SDCC.
Han sidder i styregruppen for studiet, kaldet DAPA-CKD, mens overlæge Frederik Persson fra SDCC og overlæge med speciale i nyresygdomme, Rikke Borg fra
Sjællands Universitetshospital i Roskilde er ansvarlig for den danske del. DAPA-CKD
har over det meste af verden – inklusiv i Danmark – undersøgt effekten af stoffet
dapagliflozin som behandling mod nyresygdom hos både personer med diabetes og
personer uden diabetes. Effekten var overvældende: I løbet af to år kunne forskerne
påvise en lavere dødelighed på 30-40 %, færre nyrekomplikationer og mindre risiko
for hjertesvigt.
”Effekten er uafhængig af blodglukose, dvs. dapagliflozin er en behandling til både
personer med diabetes og nyresygdom og til personer kun med nyresygdom,” fortæller Peter Rossing.
Den lavere dødelighed på 30-40 % ved behandling med dapagliflozin betyder, at
hvis man i to år behandler 20.000 personer med nyresygdom, har man reddet 1.000
liv. Det er et meget højt tal for positiv effekt sammenlignet med andre medicinske
indholdsstoffer.
Fra frygt for bivirkninger til glæde
Dapagliflozin tilhører en gruppe af virkningsstoffer under hovedbetegnelsen
SGLT2-hæmmere, som bruges i behandlingen af type 2-diabetes og mod for højt
blodglukose. Siden stofferne kom frem for ca. 10 år siden, er der sket en enorm
udvikling i viden om virkningen.
”For 10 år siden var vi bekymrede for, om disse stoffer med effekt på blodglukose
ville have alvorlige bivirkninger i forhold til nyresygdom. Nu ved vi, at der ikke er
alvorlige bivirkninger – faktisk det modsatte: Stofferne virker som behandling mod
nyresygdom også hos personer uden diabetes,” siger Peter Rossing.

DAPA-CKD-studiet er det første til at påvise så positiv en effekt på den samlede
behandling og livslængde hos personer med nyresygdom med eller uden diabetes, og det har derfor fået stor opmærksomhed verden over. Præsentationen af
resultaterne er derfor også udbredt over foreløbigt to store, lægefaglige konferencer,
nemlig den europæiske hjertekongres (ESC) i slutningen af august og den europæiske diabeteskonference (EASD) i september. På den sidste deltog Peter Rossing i en
timelang session med præsentation af resultaterne.
”Opmærksomheden er berettiget. Resultaterne har potentiale for at give en kæmpe
forandring og forbedring for op til 700 mio. personer med nyresygdom på verdensplan,” siger Peter Rossing.
”Behandlingen er allerede tilgængelig på markedet og godkendt til behandling af
diabetes. Nu skal det diskuteres, om behandlingen kan anbefales til personer med
nedsat nyrefunktion med eller uden diabetes. Da dette er et enkelt studie, om end
resultaterne er store, kan andre studier være nødvendige, før man kan anbefale
behandlingen til især personer uden diabetes,” fortsætter han.
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10. Uddannelse
Uddannelsesenheden arbejder for at løfte og styrke diabetesrelevant viden, færdigheder og kompetencer for en lang række
målgrupper. Enheden udvikler og tilbyder diabetesrelevante
uddannelsesforløb til fagpersoner, initierer og medvirker i uddannelsesforskning, samt driver og vedligeholder Videncenter
for Diabetes.
10.1 Organisation
Uddannelsesenheden består aktuelt af 36 medarbejdere opdelt i et videncenterteam,
som primært udvikler og driver Videncenter for Diabetes samt et udviklings- og
undervisningsteam, som primært udvikler, driver og forsker i uddannelsesaktiviteter
målrettet SDCCs brugere. (Figur 10)
Organisationen skal afspejle enhedens fokus og strategiske indsatser, hvor der
igennem de sidste år har været et stigende fokus på digital undervisning. I år har
enheden oprustet med flere digitale læringskompetencer og indgået i flere samarbejder om digital undervisning. Ligeledes er vidensformidling, projektledelse og
forskningsområdet styrket med nyansættelser.

Uddannelseschef
Ulla Bjerre-Christensen

Figur 10
Organisationsdiagram
for SDCC’s Uddannelsesenhed.

Administration
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10.2 Strategisk fokus i 2020
De strategiske indsatsområder for SDCC er afspejlet i Uddannelsesenhedens fokusområder. Der har været fokus på kompetenceudvikling i form af udvikling af større
uddannelsesaktiviteter både regionalt og nationalt primært til sundhedsfagligt
personale, som har kontakt med personer med diabetes. Kompetenceudviklingen
er også foregået på SDCC med undervisning målrettet personalet. Derudover er det
sket internt i enheden, hvor kontinuerlig faglig udvikling kræver nye kompetencer.
Det skaffer enheden ved samarbejde, nyansættelser og kompetenceløft blandt medarbejderne i form af masterprogrammer, ph.d.-projekter og kursusaktiviteter med
Uddannelsesenhedens strategiske fokus for øje.
Covid-19 pandemien medførte øget fokus på digital undervisning og formidling. Det
er sket i form af forskellige indsatser som fx kombineret online og fremmødeundervisning, udvikling af selvstændige online aktiviteter, omlægning af eksisterende
undervisning til webinarer samt brug af digitale medier i forskningsprojekter.
Coivid-19 har også givet Videncenter for Diabetes en stor formidlingsopgave med at
skabe overblik over viden om sammenhænge mellem diabetes og Covid-19.
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Der har været et øget fokus på samarbejde om undervisning og formidling, både
lokalt, regionalt med Kvalitetsenheden for Almen Praksis (KAP-H) og kommuner
samt nationalt med de øvrige Steno Diabetes Centre, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), professionshøjskoler og Fodterapeutskolen i København. Der har
ligeledes været et øget fokus på at etablere øget forskning i Uddannelsesenheden.
Involvering af brugerne er essentiel for arbejdet i Uddannelsesenheden, det være sig
fagprofessionelle som personer med diabetes, som inddrages i behovsafdækning og
udvikling af de aktiviteter, der udgår fra enheden.

10.3 Aktiviteter
Et udpluk af de mange aktiviteter for 2020 er: Udviklingen af en diabetesfaglig sygeplejerskeuddannelse som har krævet mange ressourcer. Den er udviklet i samarbejde
med Steno Diabetes Center Sjælland og Steno Diabetes Center Aarhus samt de tre
regioners tilhørende professionshøjskoler. Uddannelsen går i gang med første hold i
april 2021 og varer 18 måneder. Den er modulopbygget med fokus på digital og klinisk læring i egen afdeling, bliver åben for deltagere fra hele landet og er målrettet
hospitalsansatte sygeplejersker, men også med mulighed for deltagelse af praksis- og
kommunaltansatte sygeplejersker.
Samtidig har Uddannelsesenheden startet udviklingen af en efteruddannelse i diabetes til praktiserende fodterapeuter i samarbejde med Fodterapeutskolen København. Uddannelsen udbydes fra september 2021.
Fokus på ulighed i sundhed har bl.a. givet sig til udtryk i undervisning af fagpersonale i hospitalspsykiatrien i diabetes og som led i specialsygeplejerskeuddannelsen i
psykiatri. Et forskningsprojekt, hvor udbyttet af undervisningen undersøges, forventes afsluttet i løbet af 2021
Der er eksperimenteret med forskellige online medier, bl.a. webinarer om Covid-19
og diabetes, podcast om undervisning og speed drawing om diabeteskomplikationer.
Videncenterfordiabetes.dk har fået ny platform for at forbedre brugeroplevelsen.
Søgefunktionen og præsentationen af informationer er forbedret væsentligt. Brugerne har kvitteret ved øget tilstrømning og generel stor tilfredshed. Der har i løbet af
året været ca. 51.000 unikke besøgende på Videncenter for Diabetes, hvor arbejdet
med at lægge nyt relevant materiale på siden fortsætter.
Enhedens supplerende behandlingsinitiativer er målrettet plejepersonale i Københavns Kommune og personale i almen praksis. I begge projekter er der etableret
følgeforskning. I Københavns Kommune har enheden i samarbejde med Center for
Diabetes lavet en større behovsafdækning blandt målgruppen og er i gang med at
udvikle webinarer og e-læringsmoduler om diabetes til personalet i plejesektoren.

10.4 Strategisk fokus i 2021
I 2021 forventer Uddannelsesenheden fortsat, at der er udtalte restriktioner for
fysisk undervisning, og der derfor vedvarende vil være fokus på udvikling af forskellige digitale undervisningsværktøjer. Enheden lancerer de store uddannelsesinitiativer om diabetes for sygeplejersker og fodterapeuter. Der vil fortsat være fokus
på ulighed i sundhed og på at skabe uddannelsesprojekter i tværfagligt samarbejde
med flere aktører for at sikre ejerskab og udbredelse. Enheden arbejder med en
forskningsstrategi og forventer at opruste på denne front.
Videncenter for Diabetes vil have mere fokus på information til fagpersoner og
planlægger øget brugerinvolvering.
Endelig er samarbejde både nationalt og internationalt et fokusområde for 2021.
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SDCC laver kurser til
praktiserende læger
Kurserne skal styrke lægers og praksispersonales kompetencer
i mødet med personer med diabetes og indeholder læringsforme som bl.a. rollespil og undervisning af personer med type
2-diabetes.
Hvilken behandling er den mest hensigtsmæssige for den enkelte med diabetes?
Hvad gør vi, når personer med diabetes udebliver fra konsultationer? Hvordan tager
man den svære samtale om opstart af insulinbehandling?
Overvejelser som disse er almindelige hos de praktiserende læger, der står med nye
ansvar for personer med type 2-diabetes. Nogle personer med diabetes kan være
multisyge og have komplekse forløb, og det kan give de praktiserende læger behov
for at følge med i nye behandlingsmetoder og anbefalinger samt at opdatere og
udvikle deres kompetencer inden for diabetes.
Kurser udviklet i samarbejde med praksis
Derfor har Uddannelsesenheden på SDCC sammen med Kvalitetsenheden i Almen
Praksis (KAP-H), Praktiserende Lægers Organisations Efteruddannelse (PLO-E),
endokrinologer, praktiserende læger og praksispersonale udviklet tre efteruddannelseskurser. De tre kurser blev afprøvet med gode resultater i et pilotprojektforløb i
begyndelsen af 2020 og er efterfølgende justeret efter feedback fra deltagerne.
”Kurserne tager afsæt i konkrete situationer, som personalet i almen praksis ofte
møder i hverdagen. Vores mål er, at personalet er klædt på til at tilbyde den mest
hensigtsmæssige behandling for den enkelte, og at personer med diabetes føler
sig hørt og set,” siger Stense Kromann Vestergaard fra SDCC. Hun er projektleder
og står i spidsen for det ph.d.-projekt, der bl.a. skal evaluere, om kurserne har den
ønskede effekt på længere sigt.

Undervisere er personer med diabetes
Kurserne er nyskabende, for til forskel fra traditionel énvejs-oplæg i efteruddannelse
lægger de også op til, at deltagerne skal reflektere over egen praksis. Det foregår
sammen med andre, fx gennem faciliterede gruppediskussioner i kurset om behandling af diabetes.
På kurset om personcentreret tilgang øver kursisterne sig gennem simulerede konsultationer, hvor underviserne er personer med type 2-diabetes – under supervision
af en psykolog. Desuden er der rollespil ledet af skuespillere.
”Det sætter vaner og erfaringer i spil på en meget lærerig måde. Mange har været
vant til efteruddannelse, som giver enkle tommelfingerregler. I disse kurser bliver
deltagerne meget medskabende, og det giver ofte bedre læring,” fortæller Stense
Kromann Vestergaard.
Alle kurserne indeholder også enten e-læring eller webinar. Kurset om organisering
af type 2-diabetes i klinikken afvikles som et online webinar og kræver også en aktiv
og reflekterende indsats. Her skal deltagerne lave en konkret udviklingsplan, der
bliver fulgt op på efterfølgende.
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Dækker flere kroniske sygdomme
Det er en særlig pointe, at de kompetencer i kommunikation, samarbejde og
organisering, praksispersonalet udvikler omkring type 2-diabetes, også kan bruges i
konsultationer med personer, der har andre kroniske sygdomme.
”Har man øvet sig på konsultationer og nyorganisering med type 2-diabetes som
model, kan man selvfølgelig bruge de erfaringer og den fremgangsmåde til andre
lignende områder, fx til personer med kronisk lungesygdom eller hjertekarsygdom,”
siger Stense Kromann Vestergaard.
Det er PLO-E, der udbyder kurserne, der er sammensat, så de dækker forskellige
konkrete områder i behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis:
• Personcentreret tilgang til type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme
• Behandling og opfølgning af type 2-diabetes
• Organisering af behandling og opfølgning af type 2-diabetes i almen praksis
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11. Sundhedsfremmeforskning
Enheden for Sundhedsfremmeforskning udvikler, afprøver,
evaluerer og udbreder forskningsbaserede, sundhedsfremmende indsatser. Målet er at bidrage til bæredygtige forbedringer i praksis og policy og dermed skabe bedst mulig sundhed og trivsel for personer med diabetes, familier og grupper
i risiko.

11.1 Organisation
Enheden består af to grupper med fokus på henholdsvis diabetesforebyggelsesforskning og diabetes managementforskning samt en administration. Begge forskningsgrupper er opdelt i tre teams, som arbejder med hvert deres strategiske fokus.
(Figur 11)

11.2 Strategisk fokus 2020
I 2020 har enheden arbejdet med at opdatere de forskningsprincipper, der binder
enheden sammen samt udvikle det strategiske fokus for hvert team. Målet er, at de
seks teams tilsammen dækker centrale målgrupper og indsatsområder inden for
diabetesforebyggelses- og diabetes managementforskning. Udover diabetes udgør
overvægt et centralt tema i begge forskningsgrupper.

Figur 11
Organisationsdiagram
for SDCC’s Sundhedsfremmeforskningsenhed.

Enhed for
Sundhedsfremmeforskning
Morten Hulvej Rod (chef)
Ingrid Willaing
Administration

Diabetes Managementforskning
Ingrid Willaing
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Diabetes Forebyggelseforskning
Morten Hulvej Rod (konst.)

Børn, unge, familier og med diabetes
Dan Grabowski

Familier og livsforløb
Karoline Kragelund Nielsen

Psykosocial sundhed og diabetes
Lene Eide Joensenr

Børn og unge
Charlotte Demant Klinker

Lighed og diabetes
Nana Folmann Hempler

Borgere og bæredygtige byer
Paul Bloch
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Enhedens forskning tager afsæt i et bredt og positivt sundhedsbegreb og er baseret
på involvering af brugere og andre aktører. Forskningen skal bidrage til at skabe
rammer, der fremmer sundheden gennem hele livet og dermed være med til at
modvirke uretfærdige forskelle i relation til sundhed og sygdom. Målet er at styrke
sundhedsfremmekapaciteten i organisationer og systemer og samtidig øge menneskers kompetencer til at håndtere deres eget liv og påvirke vilkår, der har betydning
for sundhed og livskvalitet. Det er afgørende, at enhedens projekter sætter sig spor,
efter de er afsluttet, fx i form af implementering af indsatser i praksis og påvirkning
af policy og strukturer i samfundet i sundhedsfremmende retning.

11.3 Aktiviteter
På trods af restriktioner udløst af Covid-19 og langvarige perioder med hjemmearbejde er det i 2020 lykkedes at bevare god fremdrift og et højt fagligt niveau. Det
skyldes først og fremmest, at forskerne har udvist høj grad af kreativitet og fleksibilitet, fx ved at tilpasse dataindsamling og omlægge aktiviteter til virtuelle formater.
Umiddelbart efter nedlukningen af Danmark i marts iværksatte team Psykosocial
sundhed og diabetes i samarbejde med Københavns Universitet og Diabetesforeningen en undersøgelse af Covid-19 pandemiens betydning for psykosocialt helbred,
diabetesadfærd og diabetesrelaterede bekymringer blandt personer med diabetes.
Blot to måneder senere blev de første resultater publiceret i tidsskriftet Diabetic
Medicine.
Face-it-projektet, hvor teamet, der arbejder med Familier og Livsforløb, undersøger, om en familiebaseret intervention kan mindske risikoen for type 2-diabetes
og øge livskvaliteten hos familier, hvor moderen har haft graviditetsdiabetes, har i
overvejende grad været i stand til at fastholde arbejdet med at rekruttere og foretage
undersøgelser af deltagerne. Dog med et midlertidigt stop for rekruttering i København i foråret. Der er samtidig gennemført en mindre interviewundersøgelse af,
hvordan Covid-19 påvirker kvinder med tidligere graviditetsdiabetes.
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Teamet der arbejder med Lighed og Diabetes er ansvarlig, for det supplerende
behandlingsinitiativ Sammen om Diabetes og Multisygdom på Bornholm, som i
efteråret 2020 har gennemført en kombination af virtuelle og fysiske workshops
med såvel brugere som sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer. Dermed er det
lykkedes at udvikle en interventions- og samarbejdsmodel, der skal afprøves i 2021
i samarbejde med med Bornholms Kommune, Bornholms Hospital og de alment
praktiserende læger på øen.
Enhedens arbejde publiceres i internationale, videnskabelige tidsskrifter, men
også i artikler og rapporter der primært retter sig mod fagprofessionelle. I 2020
har teamet, der arbejder med Børn, Unge, Familier og Diabetes, fx gennemført et
projekt i samarbejde med det selvejende Behandlingshjem Solglimt for at identificere virksomme principper i pædagogernes praksis og understøtte, at disse kan
implementeres systematisk i det professionelle arbejde med anbragte børn med
diabetes. Resultaterne offentliggøres primo 2021 i en rapport, der henvender sig til
en bredere gruppe med interesse for, hvordan man tilgår arbejdet med sårbare børn
og unge med en kronisk sygdom.
Sundhedsfremmeforskningen gennemføres i samarbejde med en bred kreds af
interessenter, bl.a. kommuner, regioner, statslige styrelser, NGO’er som fx patientforeninger og internationale forskningsmiljøer. I 2020 er teamet, der arbejder med
Borgere og Bæredygtige Byer, fx indgået i Forebyggelsesalliancen sammen med
Steno Diabetes Center Sjælland, Aarhus Kommune og Novo Nordisk A/S. I et projekt
finansieret af den Sociale Investeringsfond har alliancen afdækket potentialerne
i sociale investeringer på sundhedsområdet, bl.a. med det langsigtede, strategiske
partnerskab Tingbjerg Changing Diabetes som case.
Enhedens forskning er delvist finansieret af eksterne bevillinger, og fundraising er
en vigtig aktivitet. I 2020 har enheden bl.a. modtaget bevillinger fra Novo Nordisk
Fonden til to store projekter, der vil styrke forskningen på overvægtsområdet. Det
er projektet MOVEOUT, hvor teamet, der arbejder med Børn og Unge, i samarbejde
med Københavns Universitet undersøger, hvordan udeskole i 4.-9. klasse påvirker
elevernes bevægelse, trivsel og faglige niveau. Desuden er det projektet ASFALT,
hvor samme team i samarbejde med GAME undersøger, hvordan man kan øge deltagelsen i gadeidræt i boligområder.
54

SDCC Årsberetning 2020

11.4 Strategisk fokus i 2021
Enheden arbejder i 2020 og 2021 med følgende strategiske målsætninger: 1. At styrke enhedens nationale førerposition og internationale anerkendelse med henblik
på at blive en værdsat samarbejdspartner i Danmark på sit felt. 2. At dokumentere
hvordan enhedens arbejde bidrager til at fremme sundhed og trivsel for personer
med diabetes, familier og populationer i risiko – både i og uden for Region Hovedstaden. 3. At styrke enhedens finansielle grundlag og blive i stand til at rekruttere
og fastholde de bedste medarbejdere. 4. At bevare et godt arbejdsmiljø og et højt
niveau af medarbejdertrivsel i Det nye SDCC.
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Covid-19 pandemien giver nye
bekymringer i hverdagen
Et nyt studie undersøger hverdagen med diabetes under
Covid-19 pandemien. De foreløbige resultater viser markante
forskelle mellem personer med type 1- og type 2-diabetes.
Kan jeg blive mere alvorligt syg af Covid-19, fordi jeg har diabetes? Hvorfor er jeg
i risikogruppen? Og hvem holder styr på min diabetes, hvis jeg bliver indlagt på
sygehuset?
Sådan lyder blot nogle af de bekymringer, som personer med diabetes kan have
under Covid-19 pandemien. Det viser et nyt studie, som et team af forskere fra
SDCCs enhed Sundhedsfremmeforskning og Københavns Universitet står bag. Her
blev 1.396 personer med type 1- eller type 2-diabetes spurgt til deres hverdag og
trivsel ved Covid-19 pandemiens begyndelse i midten af marts. Deltagerne blev
rekrutteret gennem Steno Diabetesråd og Diabetesforeningens brugerpanel.
”Vi ved meget lidt om, hvordan epidemier påvirker personer med diabetes, og derfor
var vi interesseret i at undersøge bekymringsniveauet, og hvilke bekymringer der
fylder. På den måde bliver vi klogere på, hvor det er særligt vigtigt at skabe gode
støttemuligheder og for hvem,” fortæller Lene Eide Joensen, seniorforsker og leder
af team Psykosocial sundhed og diabetes.
Undersøgelsen viser, at Covid-19 udbruddet har skabt en række nye bekymringer,
som handler specifikt om Covid-19 og diabetes. Her svarer mere end halvdelen, at
de er bekymrede for at blive alvorligt syge af Covid-19 på grund af diabetes, mens
omkring en tredjedel bekymrer sig over at blive karakteriseret som en del af en
risikogruppe. Tilsvarende bekymrer cirka en tredjedel af de adspurgte sig for, om de
kan håndtere deres diabetes, hvis de bliver syge med Covid-19. (Figur 12)
Markante forskelle
Undersøgelsen viser også, at bekymringerne er særligt udbredte blandt kvinder,
personer med type 1-diabetes, personer med senfølge sygdomme til diabetes og
personer, som føler sig alene eller isoleret.
Når det især er personer med type 1-diabetes, som har bekymringerne, skyldes det
måske, at denne gruppe i højere grad identificerer sig med sygdommen. Det fortæller Dan Grabowski, seniorforsker og leder af team Børn, unge, familier og diabetes,
som er i gang med den kvalitative del af studiet.
Den bygger på 20 interviews med personer med type 1- eller type 2-diabetes og
blev udført i perioden fra den 2. til den 15. april 2020. Her kan man se nogle meget
markante forskelle på de to grupper, fortæller seniorforskeren.
”Personer med type 1-diabetes følte sig overset og manglede konkrete råd og vejledninger. De var meget bekymrede og savnede nuancer i de risikogrupper, der blev
meldt ud. Modsat var personer med type 2-diabetes mindre interesserede i den
information, der var kommet ud. De var nærmere irriteret over at blive stemplet som
en risikogruppe og så ikke nogen sammenhæng,” siger han.
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Fra bekymring til handling
Studierne tyder på, at der kan være behov for mere information og støtte til nogle
personer med diabetes under Covid-19 pandemien – og at det kan give god mening
at skelne mellem personer med type 1- og type 2-diabetes.
Dog viser spørgeskemaundersøgelsen også en tendens, som peger i den positive
retning, fortæller Lene Eide Joensen.
”Tidligere studier har vist, at har man et højt niveau af bekymringer relateret til diabetes, kan man også have sværere ved at varetage sin diabetes i hverdagen. Her ser
vi det modsatte. Vi ser, at dem, som har mange bekymringer, også er mere opmærksomme på at tage deres medicin og dyrke mere motion,” siger hun.
Spørgeskemaundersøgelsen, som blev udsendt i perioden fra den 19. til den 26.
marts 2020, er den første af flere, som på sigt skal belyse, hvordan bekymringerne
blandt personer med diabetes udvikler sig, som Covid-19 pandemien skrider frem.
Nye risikogrupper
Siden undersøgelserne blev lavet, har Sundhedsstyrelsen præciseret, hvilke personer med diabetes der er i risiko for at få et alvorligt forløb, hvis de bliver smittet
med Covid-19.
Det drejer sig om personer med et langtidsblodglukose (HbA1c) højere end 70
mmol/mol, uanset diabetestype. Derudover skal man især være opmærksom, hvis
man samtidig har høj alder, svær overvægt, hjertekarsygdom eller svær nyresygdom.

Figur 12
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12. Videnskabelig produktion
og yderligere effekt af
SDCC-satsningen
Som et stort forskningscenter i international klasse er effekten af den videnskabelige produktion væsentlig for SDCC.
Effekten indbefatter både de videnskabelige publikationer og
de afledte effekter. Blandt afledte effekter er der stort fokus
på, hvordan forskning omsættes i behandlingsvejledninger,
etablering af forskningssamarbejder og udveksling af viden
mellem videnskabelige miljøer. Dertil kommer priser og anerkendelser til forskere på SDCC.
12.1 Videnskabelige publikationer
SDCC har som mål at producere et stort antal videnskabelige publikationer samt
have en høj andel af artikler publiceret i anerkendte tidsskrifter. Alle enheder i
SDCC bidrager til SDCCs forskning, og der var i 2020 samlet 388 publikationer
fordelt på peer-reviewed artikler (267), letters (13), bogkapitler (14), konference
abstracts (62), ph.d.-afhandlinger (5), rapporter (11) samt diverse bidrag til aviser på
print og online (16) (Figur 13).
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Af de 388 publikationer er 240 publiceret i tidsskrifter, som er citeret i Web of
Science. Tidsskrifterne for den kliniske forskning har generelt en højere impact
factor end tidsskrifter for øvrige områder, og den gennemsnitlige impact factor var
på 6,2.
I 2020 blev en stor andel af de videnskabelige konferencer aflyst eller rykket til
2021 som følge af Covid-19 restriktionerne. Inden nedlukningen i marts var nogle
konferencer dog afholdt, ligesom visse konferencer blev gennemført virtuelt i løbet af
2020. SDCC har derfor også I 2020 været repræsenteret på konferencerne American
Diabetes Association (ADA), American Society of Neprology (ASN) og European Association of the Study of Diabetes (EASD). I årets løb er en forsker fra SDCC inviteret
som speaker eller keynote speaker ved konferencer og seminarer samlet set 20 gange.
Af de abstracts, der er sendt, har tre af dem vundet en abstract prize, herunder en
på ADAs konferencen. Trods den nedsatte aktivitet på konferencer, er ni ’prestigious,
honorary’ eller ’advisory postions to an external body’ blevet tildelt SDCCs forskere.
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12.2 Afledte effekter
Forskningsaktiviteterne på SDCC registreres i PURE® som en del af Region Hovedstadens samlede forskning. Herudover anvender Novo Nordisk Fonden ResearchFish®,
der ligeledes registrerer videnskabelige effekter af SDCC-satsningen, herunder antal
publikationer, forskningssamarbejder, udveksling af viden mellem forskningsmiljøer
og yderligere effekt af forskningsaktiviteter (Figur 14).

16

Figur 14
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En detaljeret gennemgang af SDCCs videnskabelige effekt kan ses i en ResearchFish®-rapport på sdcc.dk:
www.sdcc.dk › Om SDCC › Organisation › Årsberetning 2020.

12.3 Priser
I 2020 har mange prisuddelinger, legater og hædersbevisninger enten været aflyst
eller udskudt til 2021. Dog har flere ansatte på SDCC modtaget prestigefyldte nationale og internationale priser samt legater og hædersbevisninger.
• Postdoc i Diabetes Management Forskning, Pil Lindgreen, har modtaget et
særligt jubilæumslegat fra Diabetesforeningen i forbindelse med foreningens 80
års jubilæum.
• Postdoc i Klinisk Forebyggelsesforskning, Jonas Salling Quist, har modtaget
forskningsprisen fra såvel Danish Diabetes Academy som Diabetesforeningen.
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13. Afslutning
Gennem hele 2020 har alle dele af SDCC været præget af
omlægninger og akutte forandringer udløst af Covid-19 og de
nationale og regionale retningslinjer for at forebygge smitte.
Medarbejderne har udvist stor fleksibilitet – og også stor innovationskraft i at finde løsninger for at sikre drift og fremdrift
i den forandrede arbejdsdag.
Samlet set har 2020 derfor også været et år, hvor nye initiativer er opstået og vigtige
erfaringer med fx video- og telefonkonsultationer er høstet. En række af disse initiativer skabt ud af pandemiens nødvendighed har vist sig at kickstarte strategiske
satsninger inden for udvikling, teknologi og kommunikation, og de vil blive taget
med og anvendt, når Covid-19 ikke længere præger organiseringen af SDCCs arbejde.
Trods det akutte og nødvendige er der samtidig sket stor faglig udvikling i alle
enheder, og nye initiativer har set dagens lys. Det er bl.a. et stort, nationalt forskningsprojekt i samarbejde med de øvrige Steno Diabetes Centre, nye data for voksne
danskere med diabetes, initiativer for sundhedsfremme og røgfri hverdag blandt
erhvervsskoleelever og en række andre initiativer.
SDCC går derfor ind i 2021 med en række vigtige erfaringer, viden og nye projekter
og er dermed godt rustet til at varetage de fortsatte Covid-19
restriktioner og
ikke mindst til den store opgave med at flytte fra de historiske bygninger på Niels
Steensens Vej i Gentofte til et topmoderne og internationalt førende diabeteshospital ved siden af Herlev Hospital.
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14. Bilag
Bilag 1: Detaljeret årsregnskab for SDCC 2020
Finansiering fra Region Hovedstaden

Finansiering fra Novo Nordisk Fonden

Klinik/Standard behandling/CoreLab
mio. kr.

Opr. budget

Løn

Rev. budget*

45,7

Supplerende behandlingsinitiativer
Regnskab

50,1

47,8

Afvigelse

Budget

Regnskab

Afvigelse

2,3

Steno Partners samarbejde

2,3

6,7

-4,4

Programm - og porteføljeledelse inkl.
evaluering mv.

3,3

5,2

-2,0

2017 initiativer:

10,3

10,8

-0,5

Fodområet

2,0

2,0

0,0

Psykologområdet

1,5

1,4

0,1

Unge

0,0

0,3

-0,2

Sensorforløb

0,2

0,4

-0,2

Motionstilbud

1,0

1,2

-0,1

Foodlab

0,5

0,5

0,0

Nyresamarbejde

2,7

2,9

-0,1

Drift

56,2

74,9

74,7

0,2

Indtægter

-1,8

-1,2

-1,4

0,3

100,2

123,8

121,1

2,7

I alt

*Budgetkorrektioner på netto 23,6 mio. kr. vedr.varig tilførsel på 4,5 mio. kr. som
følge af stigningen i tilgangen af personer med type 1-diabetes, 0,2 mio. kr. til ”1000
flere sygeplejersker”(stigende til 0,4 mio. kr. i 2021), 1,7 mio. kr. til dækning af vækst
i forbrug af devices (insulinpumper, sensorer mv), 15,3 mio. kr. engangs til dækning
af forventet vækst i forbrug af devices i 2020, engangsoverførsel af mindreforbrug
fra 2019 på 2,0 mio. kr., -0,5 mio. kr. som følge af ændring i den generelle pris-og
lønfremskrivning, tilførsel af 0,5 mio. kr. fra puljen ”frie budgetmidler” samt et par
mindre korrektioner og omfordeling mellem drift og indtægter.

mio. kr.

Hjertesamarbejde
2018 initiativer:

Forskning
mio. kr.

Sammedagsvurdering
Opr. budget

Rev. budget*

Regnskab

Afvigelse

2,3

2,2

0,1

19,6

13,1

6,5

10,4

6,4

4,0

Overordnede projektudgifter

1,0

0,0

1,0

Delinitiativ 1,2,3a Tværsektorielle
indsatser

6,0

3,1

2,8

Løn

1,9

1,9

1,7

0,1

Drift

0,6

1,1

1,1

-0,1

Delinitiativ 3B Sårbare indlagte

2,3

2,2

0,1

Indtægter

0,0

0,0

0,0

0,0

Delinitiativ 4 Hospitalsforløb

0,0

0,0

0,0

I alt

2,5

3,0

2,9

0,1

Delinitiativ 3C Kommunale bosteder

0,6

0,6

0,0

Delinitiativer 3D Socialt udsatte
boligområder

0,6

0,5

0,1

Gravide

0,3

0,3

0,0

Øjenområdet

0,7

0,9

-0,2

Telefonordning

2,4

0,6

1,8

Tværsektorielt samarbejde – København, Vestegn, Bornholm

5,8

4,9

0,9

*Budgetkorrektion på netto 0,5 mio. kr. vedr. genbevilling af uforbrugte midler i 2019
på et internt forskningsprojekt samt et par øvrige mindre korrektioner.

Drift og service
mio. kr.

Opr. budget

Rev. budget*

Regnskab

Afvigelse

Løn

7,4

7,4

7,0

0,4

KK Komptenceløft

1,0

0,8

0,1

Drift

0,6

8,1

8,6

-0,5

KK Pro data

1,7

1,3

0,4

Indtægter**

-5,5

-5,9

-6,1

0,2

KK Etniske

0,2

0,4

-0,2

I alt

2,6

9,6

9,6

0,0

Bornholm

2,0

1,9

0,0

Vestegnen

1,0

0,4

0,6

2020+ initiativer:

2,6

2,0

0,6

Børneområdet

2,2

1,9

0,3

0,4

0,1

0,3

38,0

37,9

0,1

19,3

18,6

0,7

57,3

56,5

0,8

Budget*

Regnskab

Afvigelse

Løn

38,9

37,7

1,2

Drift

11,1

12,1

-1,0

I alt

50,0

49,8

0,2

*Budgetkorrektioner på netto 7,0 mio. kr. vedr. 2,0 mio. kr. engangs som følge af periodeforskydning fra 2019, 5,6 mio. kr. engangs til dækning af driftsudgifter i 4.kvartal
2020, Indtægtsbudgettet vedr. den mellemregionale afregning er tilpasset som følge
af regulering vedr. 2019 samt 2020, dertil kommer en række mindre korrektioner.
**Indtægter vedr. den mellemregionale afregning.

IT infrastruktur
mio. kr.

Opr.
budget

Rev.
Regnskab
budget

Afvigelse

IT infrastruktur nyt
SDCC byggeri

0,0

10,0

0,0

10,0

I alt

0,0

10,0

0,0

10,0

HGH Udgående funktion
Nye supplerende behandlingsinitiativer i alt
Igangværende supplerende behandling,
fra før SDCC, i klinikken
Supplerende behandlingsinitiativer i alt

Klinisk Forskning
mio. kr.

* Budgettet er reduceret som følge af den ændrede tidsplan for indflytning i nybyggeriet
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Finansiering fra Novo Nordisk Fonden – fortsat

Finansiering fra andre eksterne bevillingsgivere
Ved årsskiftet var der 215 aktive eksterne forskningsprojekter, hvortil der i alt er afholdt udgifter
for 60,5 mio. kr.

Uddannelse
mio. kr.

Budget

Regnskab

Afvigelse

Løn

16,2

16,8

-0,6

Drift

3,8

2,7

1,1

I alt

20,0

19,5

0,5

Sundhedsfremmeforskning
mio. kr.

Regnskab

Afvigelse

løn

18,1

18,3

-0,2

drift

2,0

1,6

0,3

I alt

20,0

19,9

0,1

Strategisk Ledelsespulje

Nye
bevillinger
2020 *

Direktion

0,3

1,1

-1,7

Uddannelse

0,1

1,2

0,7

10,6

36,8

9,8

Fælles

2,7

7,4

0,9

Management forskning

2,2

9,5

3,2

Forebyggelsesforskning

5,7

19,9

5,7

49,4

194,0

32,0
0,0

Klinisk Forskning
Klinisk Forskning

0,3

1,7

Epidemiologisk Forskning

6,6

22,7

1,5

Systemmedicinsk Forskning

2,5

11,1

0,0

25,4

83,5

11,8

Translationel type 1-diabetesforskning

3,5

25,6

4,2

1,5

Translationel type 2-diabetesforskning

5,5

25,1

6,9

0,2

Forskning i Diabetesteknologi

3,8

17,7

5,7

Klinisk Forebyggelsesforskning

1,0

2,8

1,8

RIO

0,7

3,6

0,1

Klinikken

0,1

0,9

-0,2

Regnskab

Afvigelse

løn

3,5

4,8

-1,3

drift

3,2

1,7

I alt

6,7

6,4

* Budgettet er reduceret som følge af den ændrede tidsplan for indflytning i
nybyggeriet

Drift og service

Core Lab
Budget*

Regnskab

Afvigelse

0,7

0,6

0,0

løn
drift

9,0

9,4

-0,4

I alt

9,7

10,1

-0,4

* Budgettet er inkl. medarbejder forankret i Center for Ejendomme.

Engangsomkostninger
mio. kr.

Samlet
bevilling
20202023

Komplikationsforskning
Budget*

mio. kr.

Forbrug
2020

mio. kr.

Sundhedsfremme-forskning
Budget

mio. kr.

Eksternt finansieret forskning

Budget*

Regnskab

Afvigelse

løn

0,0

0,0

0,0

drift

0,0

0,4

-0,4

I alt

0,0

0,4

-0,4

Steno Collaborative Grants (SCG) i alt

0,0

0,0

0,0

60,5

234,0

40,7

* SCG midler tildelt ultimo 2020 indgår ikke i denne opgørelse, men i ”Nye bevillinger 2021”

Eksternt finansieret ikke forskningsrelaterede aktiviteter
Sundhedsfremmeforskning

Drift og
Service

0,4

0,0

0,3

-0,0

-0,4

-0,0

-0,3

0,0

0,0

0,0

0,0

Klinisk
Uddannelse
Forskning

mio. kr.

Suppl. Beh.

Løn og
drift

0,0

0,0

0,0
0,0

Indtægter
Regnskab
2020 i alt

* Budgettet er overført til 2021 da tilskuddet først udbetales i 2021 som følge af
den ændrede tidsplan for indflytning i nybyggeriet

Detaljeret medarbejderoversigt for SDCC 2020
Total

Heraf
antal kvinder

Heraf
antal mænd

Heraf antal
udlændinge
(m+k)

Ph.d.

57

46

11

4

Postd oc

38

27

11

5

Forskningsledere/senior forskere

27

16

11

1

8

4

4

0

130

119

11

1

158

136

22

0

418

348

70

11

Årsværk (FTE)
Forskere (i Klinisk Forskning, Sundhedsfremmeforskning & Uddannelse)

Professorer
Klinisk personale
Læger, sygeplejersker, fodterapeuter, mv.
Øvrigt personale
Centerledelse, stab (projektledere, HK'ere mv, enhedsledere &
administrative stillinger i alle enheder ekskl. Byggeri)
Medarbejdere i alt
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Bilag 2: Fælles kliniske kvalitetsindikatorer for Steno Diabetes Center Copenhagen
i 2020
Demografi
Indikator

Hypertension
Værdi

Antal personer med diabetes (antal/%)

9.425/100

Personer med type 1-diabetes

4.877/51,7

Personer med type 2-diabetes

4.125/43,8

Personer med anden diabetes

423/4,5

Indikator

Værdi

Andelen af personer med type 1-diabetes som har
fået målt blodtryk inden for de seneste 12 mdr. (%) *

94,7

Andelen af personer med type 2-diabetes som har
fået målt blodtryk inden for de seneste 12 mdr. (%) *

95,2

Andelen af personer med type 1-diabetes med
blodtryk ≤ 140/90 (%) *

77,4

Andelen af personer med type 2-diabetes med
blodtryk ≤ 140/90 (%) *

73,7

29,6

55,5

Andelen af personer med type 1-diabetes med
blodtryk >140/90, som ikke er sat i antihypertensiv
behandling (%) *

10,4

Personer med type 1-diabetes

26,1

Andelen af personer med type 2-diabetes med
blodtryk > 140/90, som ikke er sat i antihypertensiv
behandling (%) *

Personer med type 2-diabetes

30,2

Antal personer med diabetes i antihypertensiv behandling (%)

Patientforløb (antal)

50.965

Kønsfordeling (antal/%)
Mænd

5.452/57,8

Kvinder

3.973/42,2

Aldersgennemsnit (år)
Body mass index (kg/m2)

Diabetesvarighed (median i år) *

Personer med type 1-diabetes

40,9

Personer med type 1-diabetes

21,7

Personer med type 2-diabetes

84,0

Personer med type 2-diabetes

15,0

Blodtryk (systolisk/diastolisk - mmHg)*

Metabolisk eller glykæmisk regulering
Indikator

129/78

Personer med type 2-diabetes

133/77

Mål for andelen af personer med type 1- og type 2-diabetes med blodtryk >140/90,
som ikke er sat i antihypertensiv behandling: højst 20%.

Værdi

Andelen af personer med type 1-diabetes,
der har en HbA1c på <59 mmol/mol (%)

47,0

Andelen af personer med type 2-diabetes,
der har en HbA1c på <59 mmol/mol (%)

55,7

Andelen af personer med type 1-diabetes,
der har en HbA1c på ≥ 75 mmol/mol (%)

14,0

Andelen af personer med type 2-diabetes,
der har en HbA1c på ≥ 75 mmol/mol (%)

13,7

Andelen af personer med type 2-diabetes
med HbA1c ≥ 53 mmol/mol, som ikke er
at i anti-diabetisk behandling

Personer med type 1-diabetes

Lipider

0,1

Langtidshæmoglobin - HbA1c (mmol/mol)
Personer med type 1-diabetes

61,6

Personer med type 2-diabetes

58,7

Mål for andelen af personer med type 1- og type 2-diabetes der har en HbA1c på
<59 mmol/mol): mindst 40%.
Mål for andelen af personer med type 1- og type 2-diabetes, der har en HbA1c på
≥ 75 mmol/mol: højst 20%.

Indikator

Værdi

Andelen af personer med type 1-diabetes over 30
år som har fået målt LDL-kolesterol inden for de
seneste 12 mdr. (%)

79,6

Andelen af personer med type 2-diabetes over 30
år som har fået målt LDL-kolesterol inden for de
seneste 12 mdr. (%)

92,8

Andelen af personer med type 1-diabetes med
LDL-kolesterol ≤ 2.5 mmol/l (%)

68,8

Andelen af personer med type 2-diabetes med
LDL-kolesterol ≤ 2.5 mmol/l (%)

83,8

Andelen af personer med type 1-diabetes over 40 år
med LDL-kolesterol > 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling (%)

52,6

Andelen af personer med type 2-diabetes over 40 år
med LDL-kolesterol > 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling (%)

28,3

LDL-kolesterol (mmol/l)
Personer med type 1-diabetes

2,3

Personer med type 2-diabetes

1,9

Mål for andelen af personer med type 1- og type 2-diabetes over 40 år med LDL-kolesterol > 2,5, som ikke er sat i lipidsænkende behandling: Højst 35%.
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Albuminuri/creatinin
Indikator
Andelen af personer med type 1-diabetes, som
mindst hvert 2. år er blevet undersøgt for albuminuri
(%)

Rygning
Værdi
92,5

Andelen af personer med type 2-diabetes, som
mindst hvert 2. år er blevet undersøgt for albuminuri
(%)

97,0

Andelen af personer med diabetes med mikro- eller
makroalbuminuri, som ikke er sat i ACE-hæmmer/
ATII-receptor antagonist behandling (%) *

23,4

Indikator

Værdi

Antal dagligrygere (%) *
Personer med type 1-diabetes

17,0

Personer med type 2-diabetes

15,5

Mål for andelen af personer med type 1- og type 2-diabetes, som mindst hvert 2. år
er blevet undersøgt for albuminuri: Mindst 95%.
Mål for andelen af personer med diabetes med mikro- eller makroalbuminuri, som ikke
er sat i ACE-hæmmer/ATII-receptor antagonist behandling: højst 20%.

Øjenundersøgelse
Indikator

Værdi

Bemærkninger
Med mindre andet er angivet er tallene beregnet ud fra tidstro data fra Sundhedsplatformen på statusdatoen. Dvs at den sidst gældende målinger forud for statusdatoen
er gældende.

Andel personer med type 1-diabetes som har fået
lavet øjenscreening indenfor de seneste 4 år (%)

93,7

* Baseret på data fra Dansk Voksen Diabetes Database (DVDD) og Landsdækkende
klinisk kvalitetsdatabase for screening af diabetisk retinopati og maculopati (DiaBase).

Andel personer med type 2-diabetes som har fået
lavet øjenscreening indenfor de seneste 4 år (%)

91,8

Læs mere her: https://www.sundhed.dk/content/cms/87/4687_aarsrapport_diabetes_2019_20_endelig_.pdf

Ingen retinopati (%) *
Retinopati

NA = Ikke tilgængelige data

56,9

Maculopati

80,7

Blindhedsprævalens (%) *

0,79

Fodundersøgelse
Indikator
Andel personer med diabetes som har fået lavet
fodundersøgelse indenfor de seneste 12 måneder
(%)
Amputation (ja)

Værdi
74,1
NA
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Steno Diabetes Center Copenhagen
Niels Steensens Vej 2
2820 Gentofte
Telefon: 39 68 08 00
Email: sdc-fp-stenoinfo@regionh.dk
www.sdcc.dk

