SEPTEMBER 2019

Handleplan
for Tværsektorielt
samarbejde i SDCN

STENO DIABETES CENTER NORDJYLLAND

Indholdsfortegnelse
1. Indledning. ..............................................................................................................

Side 2

2. Rammerne for Tværsektorielt samarbejde i SDCN ......................................................

Side 3

2.1 Samarbejdsaftalen for Diabetes (Grundaftalen)
2.2 Sundhedsaftalen (Sammen om sundhed)
2.3 PLO-overenskomst (2018)
2.4 Drejebogens beskrivelse af kerneaktiviteten

3. Overordnet tilgang, metode og organisering...............................................................

Side 6

3.1 Overordnet tilgang til arbejdet med Tværsektorielt samarbejde
3.2 Dialogmøder som afsæt
3.3 Porteføljestyring og tilgang til projektarbejdet
3.4 Organisering

4. Indsatser og projekter ..............................................................................................

Side 8

4.1 Sårbare voksne
4.2 Psykisk syge med diabetes
4.3 Børn og unge med diabetes fra sårbare familier
4.4 Gravide med diabetes

5. Planlægning ............................................................................................................

Side 12

5.1 Tids- og aktivitetsplan
5.2 Afrapportering og evaluering
5.3 Økonomi

Bilag ..........................................................................................................................

1

Side 13
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1. Indledning
Denne handleplan beskriver, hvordan SDCN vil arbejde
for at opbygge og styrke det tværsektorielle samarbejde
omkring forebyggelse, opsporing og behandling af
diabetes i Region Nordjylland i en første planperiode
frem til udgangen af 2021.
I de kommende måneder og år vil SDCN søge et åbent
og tillidsfuldt samarbejde med de fire sundhedsklynger
(nord, syd, øst og vest), Nordkap, PLO-Nordjylland og
andre aktører og interessenter på diabetesområdet i
Region Nordjylland og resten af landet. Drejebogens
beskrivelser af de overordnede og operationelle
målsætninger vil sætte retningen for arbejdet med
kerneaktiviteten. I dialogen med SDCN's Brugerråd,
kommuner og almen praksis m.fl. vil SDCN især have
fokus på at lytte til og søge at afhjælpe aktuelle behov
og udfordringer set med patienters og
sundhedsprofessionelles øjne.
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Planen indledes med afsnittet Rammerne for
Tværsektorielt samarbejde i SDCN. Afsnittet
præsenterer en kortfattet analyse af rammevilkårene for
det tværsektorielle samarbejde omkring forebyggelse,
opsporing og behandling af diabetes i Region
Nordjylland og en introduktion til Tværsektorielt
samarbejde, som kerneaktiviteten er beskrevet i
Drejebogen. I Overordnet tilgang, metode og
organisering beskrives SDCN’s forslag
til, hvordan arbejdet med kerneaktiviteten kan gribes an
i de kommende år. Herefter, i Indsatser og projekter,
følger en mere detaljeret beskrivelse af SDCN’s
prioriteringer ift. de indsatser og projekter for sårbare
voksne, psykisk syge med diabetes, børn og unge med
diabetes fra sårbare familier og gravide med diabetes,
der i de kommende år skal udvikles og implementeres i
det tværsektorielle samarbejde.
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2. Rammerne for Tværsektorielt
samarbejde i SDCN

2.1 Samarbejdsaftalen for Diabetes (Grundaftalen)
Samarbejdsaftalen for Diabetes (Grundaftalen)
definerer ansvarsområder og opgaver i det
tværsektorielle samarbejde omkring opsporing,
diagnosticering og medicinsk behandling af mennesker
med type 2 diabetes.

Hospitalsambulatorierne har ansvaret for medicinsk
behandling for stratificeringsniveau 3 patienter, men
patienter i stratificeringsniveau 2 patienter kan overgå
til behandling på sygehuset efter aftale. Almen praksis
er ansvarlig tovholder i alle patientforløb.

Almen praksis og hospitalerne har ansvaret for
opsporing og diagnosticering af personer med type 2
diabetes. Patienterne inddeles i aftalen i tre
stratificeringsniveauer. Ansvaret for medicinsk
behandling ligger ved almen praksis for
stratificeringsniveau 1 og 2.

Ansvaret for medicinsk behandling, rehabilitering og
opfølgning af type 1 diabetes er en opgave for
diabetesambulatorierne på hospitalerne. Ansvaret for
behandling af type 2 diabetikere ligger i almen praksis.
Kommunerne har ansvaret for tildeling af hjælpemidler
og anden støtte i henhold til Serviceloven.
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2.2 Sundhedsaftalen (Sammen om sundhed)
Den netop vedtagne Sundhedsaftale (juni 2019)
rammesætter de politiske målsætninger på
sundhedsområdet i Region Nordjylland. Aftalen følges
op af en implementeringsplan, som skal omsættes til
handling i de nyoprettede klyngestyregrupper. De fem
pejlemærker for sundhedsindsatsen i Region
Nordjylland i de næste fire år bliver:

Sundhedsaftalen er vigtig, fordi den giver en pejling på
sundhedspolitiske målsætninger og beskriver de
politiske og administrative rammer omkring det
tværsektorielle samarbejde på sundhedsområdet
i Region Nordjylland.
Der kan identificeres sammenfaldende interesser
mellem flere af pejlemærkerne og SDCN’s
målsætninger på det tværsektorielle område.
Fx flugter målsætningerne om at sikre en større lighed i
sundhed, øge den mentale sundhed og styrke
samarbejdet om sundhedstilbud tæt på borgerne med
SDCN’s målsætning om at styrke forebyggelses-,
opsporings- og behandlingsindsatsen for sårbare
personer med diabetes, der har svært ved at tage vare
på egen behandling.

De fem pejlemærker
Styrket samarbejde med fokus på kerneopgaver
og sundhedstilbud tæt på borgerne
Bedre forløb og resultater med borgerne som
aktive samarbejdsparter
Større lighed i sundhed
Øget mental sundhed og trivsel er grundlaget
for gode leveår

Med sundhedsaftalen organiseres det tværsektorielle
samarbejde på en ny måde. De fire sundhedsklynger
får et større ansvar for selv at udvikle, koordinere og
implementere indsatser og projekter, der kan overføre
sundhedsaftalens mål og visioner til praksis.
Det har den betydning for SDCN, at tværsektorielle
projekter og indsatser i højere grad skal koordineres
med de enkelte sundhedsklynger og aktører i
klyngerne.

Mindre rygning vil give flere raske leveår.

2.3 PLO-overenskomst (2018)
Den gældende overenskomst indeholder et særligt fokus
på sygdomsområderne KOL og diabetes.
Af betydningsfulde indsatsområder kan nævnes
specialistrådgivning fra hospitaler til almen praksis og
kompetenceudvikling.
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2.4 Drejebogens beskrivelse af kerneaktiviteten
Mål og rammer for kerneaktiviteten Tværsektorielt samarbejde beskrives i kapitel 5 i Drejebogen (s.53-58). Kapitlet
præsenterer en gennemgang af ambitioner og målsætninger, rammerne for og SDCN’s rolle i det tværsektorielle
samarbejde og konkrete initiativer og målgrupper.

SDCN’s målsætninger om tværsektorielt samarbejde (Drejebog side 54)
Overordnede målsætninger:
Tværsektorielt samarbejde med fokus på forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af diabetes.
Borgere med diabetes er optimalt rustede til at håndtere egen sygdom.
Operationelle målsætninger:
SDCN understøtter det gensidige kendskab, dialogen og kompetenceudviklingen på tværs af sektorerne på
diabetesområdet.
Styrket samarbejde om diabetesindsatsen mellem SDCN, Regionshospital Nordjylland, almen praksis og
kommuner.
Patienter og pårørende oplever en sammenhængende indsats på diabetesområdet.
SDCN arbejder aktivt for at reducere risikofaktorerne for diabetes i befolkningen/blandt udvalgte målgrupper.

SDCN’s rolle ift. at løfte målsætningerne er bl.a.:
Indsamling og formidling af nyeste viden om at
forebygge, opspore og behandle diabetes
Udvikling, implementering og evaluering af
tværsektorielle projekter
Specialistrådgivning om diabetes til almen
praksis, kommuner, patienter og pårørende
Uddannelse og kompetenceudvikling af
sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer
Kvalitetsudvikling af diabetesindsatsen gennem
indsamling, deling og analyse af kvalitetsdata.
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SDCN skal både bidrage til at styrke arbejdet på tværs af
sektorer med primær forebyggelse af diabetes blandt
højrisikogrupper, dvs. særligt sårbare grupper,
overvægtige børn samt gravide, og styrke arbejdet med
opsporing, forebyggelse og behandling af
senkomplikationer.
Drejebogen beskriver forslag til konkrete initiativer for de
fire udvalgte målgrupper, som SDCN skal fokusere på.
De fire målgrupper er:
Sårbare voksne
Psykisk syge med diabetes
Børn og unge med diabetes fra sårbare familier
Gravide med diabetes
I handleplanens afsnit 4 gives en nærmere
beskrivelse af de fire målgrupper og SDCN’s udspil til
indsatser i planperioden.
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3. Overordnet tilgang, metode og
organisering

3.1 Overordnet tilgang til arbejdet med Tværsektorielt samarbejde
SDCN’s overordnede tilgang til kerneaktiviteten er, at arbejdet funderes i en første planperiode i perioden fra oktober
2019 til ultimo december 2021.

3.2 DialogmødeR som afsæt
Det tværsektorielle samarbejde vil tage afsæt i et
dialogmøde i hver af de fire kommunale klynger, hvor
alle relevante aktører fra såvel primær- som
sekundærsektoren kan drøfte muligheder og behov i
forhold til udvikling af nye tværsektorielle indsatser og
projekter på diabetesområdet.

Med en tilgang i den enkelte klynge, er det vurderingen,
at der kan opnås en højere grad af ejerskab og dermed
forankring af konkrete indsatser og projekter.
Efterfølgende kan der vise sig behov for mødeaktivitet
på tværs af alle 11 nordjyske kommuner, og i givet fald
vil SDCN tage initiativ hertil.

Formålet med møderne er at kickstarte dialogen mellem
kommuner, almen praksis og hospital om udvikling af
nye indsatser og projekter, der kan styrke forebyggelse,
opsporing og behandling af diabetes i almindelighed og
indenfor de fire udvalgte målgrupper i særdeleshed. Der
tages på møderne afsæt i de skitserede indsatser og
projekter for de fire udvalgte målgrupper i planperioden
(jfr. Afsnit 4).

Planlægningsmæssigt forventes dialogmøderne at
kunne afholdes ultimo 2019/primo 2020.
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3.3 Porteføljestyring og tilgang til projektarbejdet
I planperioden arbejdes der med porteføljestyring af indsatser og projekter. Hovedporteføljen er de projekter og
indsatser, der hører hjemme under kerneaktiviteten. Underporteføljen er projekter og indsatser med elementer af
tværsektorielt samarbejde, der igangsættes under andre kerneaktiviteter (Forskning, Digital Sundhed og Diabetes og
Uddannelse og Kompetenceudvikling). Bilag 1 viser en oversigt over de indsatser og projekter af tværsektoriel karakter,
der indtil nu er igangsat og planlagt under andre kerneaktiviteter.
Nye projekter og indsatser under hovedporteføljen udvikles og implementeres i et tæt og ligeværdigt tværsektorielt
samarbejde, hvor SDCN er hovedansvarlig for projektet og den daglige projektledelse. SDCN vil altid være økonomisk
og administrativ tovholder i de projekter, der får midler fra kerneaktiviteten.

3.4 Organisering
Intern organisation
Der tilknyttes to projektledere (1,5 årsværk) til arbejdet med udvikling og implementering af projekter og
indsatser under kerneaktiviteten. Den ene af de to projektledere (ansat fra 1. januar 2019) vil fortsat bruge 50%
af sin tid på supplerende behandlingstilbud. I efteråret 2019 rekrutteres en projektleder, der skal arbejde fuld tid
med Tværsektorielt samarbejde.
De to projektledere udgør et team, der får ansvaret for den daglige projektledelse af projekterne i
hovedporteføljen, dvs. de projekter, der i planperioden skal især skal bidrage til at styrke forebyggelse, opsporing
og behandling af diabetes inden for de fire udvalgte målgrupper. Projektledernes opgaver er udvikling,
implementering og afrapportering/evaluering af projekterne. Projektlederne er ansvarlige for projektledelse,
herunder faglig og økonomisk afrapportering i de projekter, der finansieres under kerneaktiviteten. Andre
relevante medarbejdere i staben vil løbende blive inddraget i projektarbejdet.

Ekstern organisering
I planperioden arbejdes der målrettet på at opbygge en tæt samarbejdsrelation til klyngestyregrupperne og deres
sekretariatsmedarbejdere, ligesom Sundhedsaftalens koordineringsgruppe er samarbejdspartner i forhold til evt.
at få dagsordensat tværgående emner i regi af Strategisk sundhedsforum.
De to projektledere vil ligeledes netværke og samarbejde med medarbejdere i andre SDC’er. Målet er at høste
viden og erfaringer på området fra de andre centre og være i dialog om udvikling af projektsamarbejder. Endelig
vil der også blive samarbejdet og koordineret i muligt omfang med projekterne ”Nye veje”, ”Det Udadvendte
Hospital”, AAUH og ”Det Nære Sundhedsvæsen”, RHN.
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4. Indsatser og
projekter
I dette afsnit præsenteres SDCN’s oplæg til arbejdet med tværsektorielle indsatser
og projekter for de fire udvalgte målgrupper i planperioden. Der tages afsæt i
drejebogens forslag og anbefalinger.
Afsnittet er tænkt som et diskussionsoplæg til de videre drøftelser på dialogmøder,
hvor indholdet vil blive præsenteret i en forkortet udgave.

4.1 Sårbare voksne
4.1.1 Målgruppen
Afgrænsning af målgruppen i drejebogen:

Når det gælder diabetesbehandling er sårbare voksne kendetegnet ved at være vanskelige at
motivere til at fastholde behandling, herunder aftaler om løbende kontrol; de har ofte svært ved at
følge vejledninger om kost, motion og andre livsstilsændringer. Sårbare voksne omfatter også
personer med høj risiko for at udvikle diabetes, herunder overvægtige, multisyge eller genetisk
disponerede.
Der mangler faktuel viden om både, hvem de sårbare er, og hvordan de kan opspores og motiveres
til at fastholde behandlingen. Der er brug for forskning og for at inddrage ny viden på området,
når konkrete initiativer skal udfoldes. Det er også vigtigt at inddrage målgruppen selv i udviklingen
af initiativerne, så patienternes perspektiver, behov og præferencer bliver afsæt for indsatsen.
Betragtninger om målgruppen:
I arbejdet med sårbare voksne i SDCN tages i planperioden afsæt i følgende
definition af sårbare grupper med diabetes, som SDCS arbejder med:
Diabetes + en eller flere af de otte risikofaktorer = sårbar risikogruppe

Psykisk sygdom
Sygdomsforståelse
/ mestring
Kulturelle/sproglige
udfordringer
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Lav socialøkonomisk
status

Funktionstab
Svagt netværk /
socialt udsat

Diabetes

Multisygdom

Misbrug
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4.1.2 Aktuelle indsatser og projekter
Videosamarbejde om sårbare patienter (samarbejde med Rebild Kommune)
Med brug af app-løsning understøtter kommunale hjemmesygeplejersker, gennem
videokonsultation med sårbare borgere med diabetes, at borgere fastholdes i
behandling.
4.1.3 Foreslåede indsatser og projekter i planperioden
Projektmuligheder: ”Sårbare voksne” med diabetes i Region Nordjylland
Kortlægning af sårbare voksne med afsæt i SDCS’s definition af sårbare
risikogrupper. En undersøgelse af hvem de sårbare voksne med diabetes er, hvor
mange der er tale om og geografisk spredning. Mulige perspektiver i undersøgelsen
kunne være at supplere med en løbende kortlægning af medicinforbrug, antallet af
ketoacidoser, dødelighed/dødsårsager blandt ”sårbare voksne” og deres forbrug af
andre ydelser (fx diætrefusion etc.). Datadrevet projekt og gerne i samarbejde med
Nordkap og PLO. Formidling af resultater til kommuner, hospitaler og almen
praksis evt. gennem den fælles ledelsesinformation til klyngestyregrupperne.

4.2 Psykisk syge med diabetes
4.2.1 Målgruppen
Afgrænsning af målgruppen i drejebogen:

Målgruppen omfatter personer med diabetes, der har en længerevarende psykiatrisk diagnose.
De kan være indlagt på psykiatrisk afdeling, i gang med et ambulant psykiatrisk forløb,
herunder hos privatpraktiserende psykiatere eller egen læge, eller være tilknyttet et kommunalt
tilbud. Det kendetegner målgruppen, at de er vanskelige at motivere og fastholde, når det
gælder livsstilsændringer og behandling.
Betragtninger om målgruppen:
I Sundhedsaftalen (”Sammen om Sundhed”) fremhæves vigtigheden af at hjælpe
denne målgruppe for at sikre lighed i sundhed og flere gode leveår til målgruppen.
Det forventes derfor, at udvikling af nye tværsektorielle tilbud til målgruppen også
vil have interesse i andre sektorer. Endokrinologisk Afdeling, AAUH, har i
standardbehandlingen samarbejdet med Liaison-somatikken om et opsøgende
team af læge og diabetessygeplejerske.
4.2.2 Aktuelle indsatser og projekter:
Indsatser og projekter skal udfoldes nærmere i planperioden.
4.2.3 Foreslåede indsatser og projekter i planperioden
Udvikling af større projekt for målgruppen i Psykiatrien og kommuner:
SDCN vil søge et samarbejde med Psykiatrien i Nordjylland med henblik på et
projekt for målgruppen.
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4.3 Børn og unge med diabetes fra sårbare familier
4.3.1 Målgruppen

4.3.2 Aktuelle indsatser

Afgrænsning af målgruppen i drejebogen:

Det virtuelle univers

I målgruppen børn og unge vil der dels være særlig fokus på børn
og unge med diabetes fra sårbare familier, da disse ofte har
svært ved at følge deres diabetesbehandling. Dels på overvægtige
børn, da de - og ofte også deres søskende og forældre - har en
større risiko for at udvikle diabetes. Begge grupper er brede og
komplekse målgrupper. Kompleksiteten kan være en barriere for
at motivere og fastholde dem i behandlingen, så der er brug for
kreativitet og nye tilgange til arbejdet, herunder anvendelse af
telemedicinske løsninger. Det er samtidig vigtigt med en
helhedsorienteret og patientcentreret familieindsats for at opnå
effekt, og det kan være væsentligt, at tilbuddene er tilgængelige i
nærmiljøet.

Projektet arbejder med udvikling af løsninger og
modeller, som understøtter et trygt miljø for børn med
diabetes i skoletiden. Alle børn med diabetes er i
målgruppen, men projektet vil selvsagt også være til gavn
for børn og unge med diabetes fra sårbare familier.
Samarbejde med Aalborg Kommune og Mariagerfjord
Kommune.

Betragtninger om målgruppen:
Der kan være behov for at arbejde med en lidt bredere
definition af målgruppen. I udgangspunktet er alle børn
med diabetes og deres familier sårbare. Børneafdelingen vil blive inddraget i arbejdet med en bedre
forståelse af målgruppens behov og udfordringer.
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Transitionsklinikken
Transitionstilbuddet støtter 16-24 årige i overgangen fra
en børne- og ungetilværelse med diabetes til et voksenliv
med diabetes.

4.3.3 Foreslåede indsatser og projekter i planperioden
Projekt med Videnscenter for Børn og Unge med Overvægt:
Mulighederne omkring et projektsamarbejde på
forebyggelsesområdet mellem SDCN, Videnscenter for
Børn og Unge med Overvægt og en eller flere kommuner
afdækkes.
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4.4 Gravide med diabetes
4.2.1 Målgruppen
Afgrænsning af målgruppen i drejebogen:

Målgruppen af gravide i forhold til diabetes omfatter både gravide kvinder uden diabetes,
som er prædisponerede for type 2-diabetes gennem arv og livsstil, og kvinder, som udvikler
gestationel diabetes.

4.4.2 Aktuelle indsatser
Det supplerende behandlingstilbud Styrket tilbud til gravide med diabetes er
etableret som tilbud til målgruppen. Nye indsatser og projekter for målgruppen
er derfor ikke umiddelbart første prioritet.
4.4.3 Foreslåede indsatser og projekter i planperioden
Projektmuligheder:
Afdækning af mulighederne for projektsamarbejde om henvisning til
vejledningssamtale i kommunerne (kvinder med gestationel diabetes)
Undersøge mulighederne for etablering af tværsektorielt netværk omkring
forebyggelse af udviklingen af diabetes for kvinder med gestationel diabetes
Tværsektorielt samarbejde omkring forebyggelse i kommunerne (etablering
af netværk)
Løbende opgørelse via MFR (medicinsk fødselsregister) af
graviditetsoutcome, HbA1c (fra LABKA), insulinforbrug, hypoglykæmier og
ketoacidoser.
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5. Planlægning
5.1 Tids- og aktivitetsplan
De konkrete projekter og initiativer der igangsættes i relation til tværsektorielt samarbejde vil afspejle de konkrete
ønsker og behov for samarbejde, der måtte identificeres primær- og sekundærsektoren imellem. Dette ud fra en
betragtning om en grad af gensidig afhængighed og fælles fokus. Nedenstående er første bud på en tids- og
aktivitetsplan, som vil blive udbygget løbende efter kortlægning af ønsker og behov parterne imellem.

2019:
Rekruttering af projektleder
Dialogmøder med kommuner og almen praksis m.fl.
2020:
Udvikling, planlægning og opstart af projekter
Løbende afrapportering til bestyrelsen

2021:
Første års evaluering af projekter og indsatser
under kerneaktiviteten
Udarbejdelse af handleplan for næste
planperiode
Afrapportering til bestyrelsen og godkendelse
af handleplan for næste planperiode

5.2 afrapportering og evaluering
Der afrapporteres løbende på bestyrelsesmøder i planperioden. I forhold til evaluering af indsatser og projekter vil SDCN
søge inspiration i de øvrige SDC’er, i særlig grad i SDCA, der har Tværsektorielt samarbejde som særkende. Det er
målsætningen, at evalueringskriterierne er på plads inden opstart af de første projekter i første halvår af 2020.

5.3 Økonomi
Der er budgetteret med følgende midler til Tværsektorielt samarbejde i årene 2018-2027:
Midler bevilget henover årene (i t. kr.):
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Bilag
Aktive projekter
Telemedicinsk sårvurdering
Projektet er forankret i klinikken og har afsæt i den nationale løsning Telesår, på telemedicinsk
understøttelse af kommunale sårsygeplejersker i tilknytning til arbejdet i fodklinikken. Det involverer alle
nordjyske kommuner.
Videosamarbejde om sårbare patienter
Med den nye videokonsultations mulighed via app, arbejdes med en model, hvor den kommunale
hjemmesygeplejerske understøtter videokonsultationer for sårbare borgere med risiko for at falde ud af
behandlingsforløbet. Projektet indeholder også test af teknologi til hjemmemåling af HB1Ac. I projektet
samarbejdes der med Rebild Kommune.
Tværsektoriel PRO
I samarbejde med Sundhedsdatastyrelsen testes tværsektoriel anvendelse af PRO. Projektet bygger på
Diaprofil løsningen fra VBS/PRO projektet, det nationale PRO projekt på diabetesområdet, der pilottestes
i Region Nordjylland. Projektet samarbejdes med Hjørring Kommune og
Brønderslev Kommune, Nordkap og et antal praktiserende læger.
Prædiktions modeller for sundhedsøkonomisk effekt på individ niveau
Der udvikles og testes algoritmer for prædiktion af sundhedsøkonomisk effekt af regionale og kommunale
tilbud til diabetes patienter. Der arbejdes med en videreudvikling af data modellerne fra TeleCare Nord. I
projektet samarbejdes med Rebild Kommune og Aalborg Kommune, men udvides i næste fase til samtlige
nordjyske kommuner.
Det virtuelle univers- delprojekt en tryg skolegang for alle
Udvikling af løsninger og modeller, som understøtter et trygt miljø for børn med diabetes i skoletiden.
Projektet omfatter et samarbejde med Mariagerfjord Kommune og Aalborg Kommune.

Projekter i pipeline med tværsektorielt samarbejde
Hjemmemonitorering af diabetes patienter
Der er gennemført en evidenskortlægning. Næste fase er under etablering, med afsøgning af interessen i at
starte et TeleCare Nord Diabetes gennem TeleCare Nord. TeleCare Nord Diabetes vil involvere samarbejde
med kommuner og almen praksis.
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Oversigt over kompetenceudviklingstilbud, der også er målrettet kommuner og/eller almen praksis
Udbudt kompetenceudvikling/temadage:
Sygeplejefaglig Diabetes Temadag: Temadagen afvikles ultimo oktober og er målrettet sygeplejersker
ansat i primær- og sekundær sektor og almen praksis
Diabetiske fodsår – baggrund, forebyggelse og behandling: Udbydes i både Thisted og Aalborg
Kompetenceudvikling i pipeline
E-læring til folkeskolelærere: Projekt i samarbejde med Digital Sundhed og Diabetes. E-læringsmaterialet
forventes udviklet i samarbejde med Børneafdelingen og andre relevante parter i Region Nordjylland
Diabetes, pleje og behandling: Kompetenceudvikling målrettet hjemmesygeplejersker. Tanken er, at
dette både udbydes i Hjørring og i Aalborg – gerne også Thisted
Diabetes i dagligdagen for Bosteder og Bostøtte: Pædagoger og assistenter ansat på Bosteder og i
Bostøtter, der har brug for basis up-date viden i forhold til at støtte borgere med diabetes i dagligdagen
Almen praksis: Der er påbegyndt dialog med Nord-KAP omkring mulige kompetenceudviklingsprojekter
Andre forskningsprojekter, der involverer kommuner og/eller almen praksis
TeleHIIT: Test af effekten af telemedicin og fastholdelsen i HIIT træning i gruppen af borgere med risiko
for diabetes eller symptomer på prædiabetes. Projektet omfatter samarbejde med Aalborg Universitet,
Vesthimmerlands Kommune, SDCS og en p.t ikke udpeget kommune på Sjælland.
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