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En unik udvikling indenfor diabetes
er i gang

I 2017 så det første Steno Diabetes Center i offentligt
regi dagens lys, og i dag er der veletablerede centre i
alle fem regioner. Vores satsning på bedre forskning,
uddannelse, forebyggelse og behandling har nu et
par år på bagen, men hvad har vi nået indtil nu? Og
hvordan kan vi bruge vores erfaringer til at nytænke
sundhedsvæsenet?
Etableringen af regionale Steno Diabetes Centre har givet
en unik mulighed for at samarbejde på tværs af landet om
diabetesbehandlingen. Det er unikt, fordi det er regionalt
forankret, men samarbejdet er tværfagligt, tværsektorielt og
nationalt.
Alle centrene er blevet etableret på samme baggrund med
en donation fra Novo Nordisk Fonden på 7,5 mia. kr., der
kickstartede det hele. I dag er hvert center ejet og drevet af
hver sin region. Alle centrene er stort set født med samme
vilkår og næsten på samme tid, og dialogen og samarbejdet
mellem centrene har fra starten af været frugtbart. Centrene
har tilsammen musklerne og viljen til reelt at ændre på både
forebyggelse og behandling af diabetes i hele Danmark. Det

Fra venstre: Jan Erik Henriksen (SDCO), Poul Erik Jakobsen (SDCN), Lise Tarnow

er stort, og vi kan allerede se mange positive effekter af det.
Digitalt og forskningsbaseret
Allerede i starten af COVID-19-pandemien så vi og det
øvrige sundhedsvæsen, hvordan behovet for digitale
løsninger og nye måder at levere sundhedsydelser på fik et
ikke-planlagt løft, så der nu for alvor er sat gang i den
digitale transformation på diabetesområdet på tværs af
landet. Her har vi et tæt samarbejde, så vi løbende deler
vores erfaringer om bl.a. form, organisation og
uddannelsesbehov.
Tilsvarende samarbejder alle centre med
Helbredsprofilen.dk og Videncenterfordiabetes.dk om at
lave film om diabetes og fagligt indhold, der skal sikre let
forståelig viden om bl.a. sygdom, behandling og
hverdagslivet med diabetes og dermed støtte borgere med
diabetes i deres håndtering af sygdommen.
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Vi samarbejder også på tværs af centrene inden for
forskning og uddannelse for at styrke vores viden om
diabetes. Der er netop uddelt det første Steno
National Collaborative Grant på 25 mio. kr., hvor flere
af landets førende forskere fra alle fem Steno
Diabetes Centre er involveret.
Forskningsprojektet bygger på en national type 2diabetesbiobank, DD2, og skal undersøge, hvorfor
personer med type 2-diabetes er forskellige, og
hvordan de derfor skal behandles forskelligt.
Bedre vilkår for alle med diabetes
Selvom vi som Steno Diabetes Centre har et særligt
fokus på diabetesbehandling i hospitalssektoren,
prioriterer vi alle også sammenhængende indsatser
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Tilbuddet er ikke kun til de borgere, som er tilknyttet et ambulatorium på
sygehuset, men også til personer med diabetes, som følges i almen
praksis. Det giver mening, fordi det bidrager til at løfte kvalitet og
effektivitet af screeningsprogrammerne i hele landet, mindsker
geografiske forskelle og giver mulighed for at komme tidligt i gang med
den relevante og individuelt tilpassede behandling.
Men bedst af alt: Den enkelte person med diabetes oplever det som et
stort kvalitetsløft, som både sparer tid, men i særdeleshed skaber
overblik.
På dataområdet har vi også udviklingsprojekter som f.eks. Samblik, der
afprøves og udvikles i et Steno Diabetes Center med henblik på mulig
skalering efterfølgende. Her samles og vises helbredsdata på den enkelte
person med diabetes på tværs af sektorer, så alle behandlere fremover
får samme dataoverblik over behandlingsforløbet.
Både hurraråb og ydmyghed
Når vores hurraråb er så høje, er det fordi, vi virkelig tror på denne måde
at organisere et sundhedsfagligt område på. Men vi skal huske at være
ydmyge over for den præmis, som Steno Diabetes Centrene har indlejret i
sig. Vi har mange udviklingsprojekter i gang og en umiddelbar levetid på ti
år, hvorefter donationen udløber. Det kræver af os alle, at vi i arbejdet
skal have for øje, at det skaber værdi og effekt, samt at positive
udviklingsprojekter er bæredygtige og realistisk skal kunne
implementeres og drives videre på den lange bane, dvs. af et samlet
sundhedsvæsen uden afhængighed af fondspenge.
(SDCS), Allan Flyvbjerg (SDCC) og Troels Krarup Hansen (SDCA).

på tværs af sektorer i det vigtige
samarbejde med kommuner, almen
praksis og psykiatri.
Lige nu er vi i gang med at udvikle
tilbuddet om sammedagsscreening. Ved
sammedagsscreening samler man alle
undersøgelser for komplikationer til
diabetes på én dag. Det sparer tid for
borgeren, der ikke skal rundt til forskellige
behandlere på forskellige matrikler forud
for den afsluttende samtale, hvor der
følges op på alle undersøgelserne. Og det
giver langt bedre overblik og
sammenhæng over behandlingen – for
begge parter.

I forlængelse af dette har vi en gul seddel på hvert vores skrivebord, der
konstant skal huske os på, at diabetes blot er én sygdom i
endokrinologien og det intern medicinske speciale, ja sågar blot én ud af
mange kroniske sygdomme. Det er en bunden opgave at sørge for, at alle
vores gode erfaringer både inden for forskning, uddannelse,
forebyggelse, behandling og organisering skal komme bredt til gavn, så
samarbejdet og læringen i fremtiden strækker sig længere end til
diabetesområdet.
Så vi har en stor opgave foran os, som skal tages alvorligt. Vi kan dog
fortsat ikke få armene ned. Alle Steno Diabetes Centre er sat i verden for
at skabe bedre behandling for personer med diabetes – i alle
sundhedsvæsenets sektorer. Og med alt det, der syder og bobler af
udviklingsprojekter rundt omkring, tror vi på, at vi kan se positive effekter
på den generelle diabetesbehandling i Danmark, samt at vi kan være
med til at skabe et sundhedsvæsen, der hænger bedre sammen på tværs
af sektorer og landet inden for de næste par år.

Kronikken blev bragt i Dagens Medicin - 19. marts 2021.
Skrevet af de fem centerdirektører i de fem Steno Diabetes Centre.
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Om Steno Diabetes
Center Nordjylland
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Vision
Vores overordnende vision er:
At øge livskvalitet og livslængde for alle borgere med diabetes i Nordjylland
Skabe en sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren
Bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde.

Målsætninger
Følgende fem overordnede målsætninger konkretiserer visionen for diabetesindsatserne:
Patientcentreret og evidensbaseret behandling og forebyggelse af komplikationer af diabetes på højest faglige
niveau
Klinisk og tværfaglig forskning på internationalt niveau til gavn for borgere med diabetes
Borgere med diabetes er optimalt rustet til at håndtere egen sygdom og forebygge komplikationer
Tværsektorielt samarbejde om forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af diabetes
Udvikling, afprøvning, dokumentation og udbredelse af Digital Sundhed på diabetesområdet.

SDCN's fem kerneområder
Supplerende behandlingstilbud
Tværsektorielt samarbejde

Uddannelse- og kompetenceudvikling

Digital Sundhed og Diabetes

Klinisk forskning

Digitalt særkende
Steno Diabetes Center Nordjylland har i lighed med de øvrige fire Steno Diabetes Centre i Danmark sit eget
særkende. I SDCN er vores særkende Digital Sundhed og Diabetes. Digital Sundhed og Diabetes skal forstås
bredt og handler om, hvordan vi kan gentænke og udvikle måder at levere både kendte og fremtidige
sundhedsydelser med afsæt i og ved udnyttelse af teknologi. Særkendet favner for eksempel udvikling af helt nye
digitale løsninger og metoder, implementering af digitale og virtuelle sundhedsløsninger i centrets kerneopgaver,
eksplorativt arbejde med data og udvikling af algoritmer og kunstig intelligens (AI), forskningsaktiviteter med fokus
på afprøvning af nye teknologier og udnyttelse af data til prædiktion. Ambitionen er at blive et kraftcenter både
regionalt, nationalt og internationalt i test og implementering af digitale sundhedsløsninger på diabetesområdet.
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Centerledelse i SDCN

Den samlede centerledelse består af centerdirektøren, stabschefen, den digitaliseringsansvarlige,
den ledende overlæge, programchefen samt den forskningsansvarlige.
Centerledelsen arbejder kontinuerligt aktivt for at skabe vidensdeling og styrke samspillet mellem
funktionerne i centret. Centerledelsen prioriterer at skabe en sammentømret og gennemsigtig
organisation med stor vægt på et godt arbejdsmiljø, hvor de faglige kræfter – hvad enten der er tale
om administrative eller kliniske kræfter – forenes bedst muligt.

Centerdirektør
Poul Erik Jakobsen

Stabschef
Charlotte Albeck

Leder af Digital Sundhed
Tina Archard Heide

Ledende overlæge
Torben Østergaard

Programchef
Hanne Ravn Larsen

Forskningsleder
Peter Vestergaard
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Medarbejdere i SDCN

Ved udgangen af 2021 er der tilknyttet følgende årsværk* til SDCN:

Ph.d.
Postdoc
Forskningsleder
Professorer

4,65
kvinder

4,9
mænd

9,55
i alt

Læger
Sygeplejersker
Bioanalytikere
Fodterapeuter
Psykolog mv.

17,05
kvinder

1,6
mænd

18,65
i alt

Centerledelse
Stab
Projektledere mv.

11,82
kvinder

7,0
mænd

18,82
i alt

Forskere

Klinisk personale

Administration

Samlet

33,52
kvinder

13,5
mænd

47,02
i alt

*Et årsværk svarer til 1924 timer pr. år. Det vil sige, at en fuldtidsansat er lig med 1 årsværk.
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Økonomi
Tabellen viser de overordnede budget- og regnskabstal for centerets kerneområder og fællesfunktioner.
(Se uddybende regnskab i bilag)
Beløb er angivet i t. kr.
Område

Budget

Regnskab

14.750

14.423

-327

-2%

Forskning

7.000

7.283

283

4%

Tværsektorielt samarbejde

4.250

3.323

-927

-22%

Uddannelse og kompetenceudvikling

4.250

2.968

-1.282

-30%

Ledelsespulje

1.200

757

-443

-37%

800

192

-608

-76%

Ledelse og administration

4.800

4.935

135

3%

Digitalt særkende

7.500

7.390

-110

-1%

44.550

41.270

-3.280

-7%

Supplerende behandling

Interrimsforanstaltninger

I alt

Balance

Andel af budget

Overblik:
I 2021 var det samlede budget på 44,55 mio. kr, hvor 41,27 mio. kr. er blevet brugt på tværs af områder.
De to områder, der leverer det største mindre-forbrug (i absolutte tal) er 'Tværsektorielt samarbejde' og 'Uddannelse
og kompetenceudvikling'. Netop disse områder er dem, der har været mest ramt af nedlukninger i samfundet, og det
har derfor ikke være muligt at gennemføre alle initiativer og aktiviteter.
De to ”serviceområder”, Ledelsespulje og Interimsforanstaltninger, er puljer, som ikke lader sig detail-budgettere på
forhånd, så der vil naturligt være store udsving i, hvilke udgifter, der har relevans for de to puljer.
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Byggeri af nyt center
Med afsæt i det indgående samarbejde mellem Region Nordjylland og Novo Nordisk Fonden opføres i 20202023 et nyt Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) i sammenhæng med Nyt Aalborg
Universitetshospital (NAU).
Ambitionerne for byggeriet er:
At opføre et center med optimale fysiske rammer ift. at understøtte visionen for SDCN
At sikre let tilgængelighed og let adgang for borgere og personale med offentlig transport og gode
parkeringsforhold tæt på bygningen
At bygningen skal sikre et patientcentreret og sammenhængende diabetesforløb og fremme interaktion
og vidensdeling mellem brugerne af centret og mellem de sundhedsprofessionelle og understøtte en
effektiv og optimal drift.
Bygningen opføres i fire etager samt kælderetage og indeholder:
Ankomstområde med reception og vente-/opholdsarealer (”væreområder”)
Behandlings- og konsultationsrum, blodprøvetagningsfunktion, røntgenfunktion, træningsfaciliteter mv.
Undervisningsarealer, herunder undervisningskøkken
Forskningsfaciliteter, herunder undersøgelsesrum, laboratorium
Personalefaciliteter, herunder kontorer, personalerum, omklædning mv.
Grønne gårdhaver og tagterrasser på alle fire etager.
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Status på byggeri

I slutningen af 2020 afgav fem hovedentreprenører tilbud på byggeri af centeret. De indkomne tilbud
er evalueret primo 2021 med efterfølgende politisk behandling, hvor M. Thomsen Støtt er indstillet
som den vindende entreprenør. Tilbuddet fra M. Thomsen Støtt var 23,6 mio. kr. under target.
Beløbet er efterfølgende afsat på en reservepulje. Efterfølgende er kontrakten med den vindende
entreprenør underskrevet.
Byggeperioden forventes at forløbe fra primo 2. kvartal 2021 til 1. kvartal 2023.
Der er i 1. kvartal 2021 truffet beslutning om den kunstneriske udsmykning af Steno Diabetes Center
Nordjylland. Kunstner Alexander Tovborg er udvalgt blandt de tre kunstnere, der havde leveret et
skitseforslag.
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Placering af det nye diabeteshus for
Steno Diabetes Center Nordjylland
i Hospitalsbyen i Aalborg Øst.
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Organisationsdiagram for Steno Diabetes Center Nordjylland

Bestyrelsen

Hospital sledelse
A a lb o r g Un i v e r s i t e t shospital

Formand: Koncerndirektør Anne Bukh, Region Nordjylland
Senior Vice President Ulrik Meyer, Novo Nordisk Fonden
Direktør Anne Krøjer, Vesthimmerlands Kommune
Hospitalsdirektør Jens Ole Skov, Aalborg Universitetshospital
Lægefaglig direktør Søren Pihlkjær Hjortshøj, Regionshospital Nordjylland
Dekan Lars Hvilsted Rasmussen, Aalborg Universitet
Forskningschef Egon Toft, Aalborg Universitetshospital
Centerdirektør Poul Erik Jakobsen, Steno Diabetes Center Nordjylland
Stabschef Charlotte Albeck, Steno Diabetes Center Nordjylland

Hospitalsdirektør
Jens Ole Skov
Lægefaglig direktør
Michael Braüner Schmidt
Sygeplejefaglig direktør
Lisbeth Kjær Lagoni
Direktør for Økonomi og Drift
Kim Mikkelsen

Centerdirektør for SDCN

Klinik Medicin & Akut

Poul Erik Jakobsen

Klinikchef: Bent Wulff Jakobsen

Stab

Faglig le delse
S D CN o g En d o k r i n o logisk Afdeling

Stabschef:
Charlotte Albeck

Ledende overlæge: Torben Østergaard
Afsnitsleder: Hanne Ravn Larsen

Supplerende
behandling

Klinisk
forskning

Programchef:
Hanne Ravn Larsen

Forskningsansvarlig:
Peter Vestergaard

Uddannelse og
kompetenceudvikling
Centerdirektør:
Poul Erik Jakobsen

Tværsektorielt
samarbejde
Digitaliseringsansvarlig:
Tina Archard Heide

Særkende: Digital Sundhed & Diabetes
Digitaliseringsansvarlig: Tina Archard Heide
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3

Igangsatte projekter
i 2021

Indsatser på hospitaler
- tæt på patienten
Side 16-25

Indsatser i samfundet tæt på borgeren
Side 26-33

Vidensindsamling
Side 34-41

Vidensformidling
Side 42-52
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Læsevejledning

I modsætning til tidligere årsrapporter, er denne rapport ikke opdelt i kapitler på baggrund af Steno Diabetes
Center Nordjyllands fem kerneområder: Supplerende behandling (1), Klinisk forskning (2), Tværsektorielt
samarbejde (3), Uddannelse og kompetenceudvikling (4) samt Digital Sundhed og Diabetes (5).
Derimod er fokus på SDCN's funktion som kraft- og videnscenter, hvilket illustreres i nedenstående diagram.

Vidensformidling

Digitalt særkende
Indsatser i
samfundet

Indsatser
på hospitaler

Vidensindsamling

På x-aksen markeres, hvordan SDCN som kraftcenter igangsætter nye aktiviteter, initiativer og ressourcer
- både på hospitalsniveau og i samfundet.
På y-aksen vises, hvordan SDCN som videnscenter har fokus på at styrke viden om diabetes - både via
vidensindsamling og vidensformidling.
Centralt for diagrammet er SDCN's særkende Digital Sundhed og Diabetes, der medtænkes i alle retninger
og derfor kan findes på tværs af de to akser.
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1) Indsatser på hospitaler tæt på patienten
Behandling af diabetes og senkomplikationer

Der er ca. 5.300 personer med diabetes, der er
tilknyttet behandling på hospitaler i Region Nordjylland.

På børneområdet samarbejder SDCN med begge
børneafdelinger i regionen – i hhv. Aalborg og Hjørring.

SDCN er organisatorisk og driftsmæssigt placeret i
Aalborg Universitetshospital og har dermed ansvar for
diabetesbehandlingen af voksne på hospitaler i
Aalborg, Farsø og Thisted.

For at styrke diabetesbehandling i Nordjylland, tilbydes en
række patientcentrerede og evidensbaserede
behandlings- og forebyggelsestilbud - med den enkelte
patient som omdrejningspunkt for diabetesindsatsen.

SDCN samarbejder med Regionshospital Nordjylland
om diabetesbehandlingen i Hjørring. Regionshospital
Nordjylland er Steno Partner, hvilket betyder, at SDCN
har indgået en formel samarbejdsaftale med tilhørende
økonomisk bevilling med Regionshospitalet om
initiativer og aktiviteter for borgere med diabetes.

SDCN understøtter desuden et samlet løft af
behandlingskvaliteten inden for diabetes i hele regionen
via et tæt samarbejde med Aalborg Universitetshospital
og Regionshospital Nordjylland. Dette bl.a. gennem
digitale løsninger.

Tidligere igangsatte initiativer, som
fortsat kører i 2021
Sammedagsscreening i Farsø
Sammedagsscreening i Hjørring
Sammedagsscreening i Thisted
Diabetes og hjertekarsygdom
Tilbud til gravide med diabetes
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Opstartsforløb til voksne med diabetes
Diabetes Ungeklinikken
Diabetes-hotline
Steno Videoteam
Steno Assistenter
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Vi ønsker i Steno Diabetes Center Nordjylland at skabe målrettede
tilbud, der kan styrke regionens diabetesambulatorier. Vi er dels meget
optaget af at følge patienternes ønsker, og så er vi passionerede
omkring dét at tænke nyt og turde gøre tingene på nye måder.

ANDERS RING,
PROJEKTLEDER, SDCN
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Nye indsatser på
hospitaler i 2021
Tilbud om sammedagsscreening
i Aalborg
Formål og indhold
Sammedagsscreening har eksisteret i Farsø og Thisted
siden 2019 samt i Hjørring siden 2020. I 2021 er det nu
også blevet implementeret på Aalborg Universitetshospital,
hvor den største patientmasse er. Formålet med initiativet
er at reducere senkomplikationer som følge af diabetes,
f.eks. amputationer og synssvækkelse. Der gennemføres
her en række forskellige screeningsundersøgelser, der
består af undersøgelser for øjensygdom, hjertekarsygdom,
fodproblemer, nyresygdom og vurdering af risikofaktorer
(KRAM). Screeningerne kræver typisk kun ét besøg på ét

Tilbud om styrket akut pakkeforløb
for diabetiske fodsår, Aalborg

diabetesambulatorium.
Målgruppe
Sammedagspakken tilbydes til alle voksne patienter, der
følges i sygehusregi, dvs. patienter med type 1-diabetes
og patienter med type 2-diabetes med svære
komplikationer. Alle patienter tilbydes som udgangspunkt
sammedagspakken én gang årligt og skal samtidig
vurderes individuelt, således at screeningsfrekvensen

Formålet er at optimere behandlingsforløb for
patienter med diabetiske fodsår ved at tilbyde et
tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud i det
samlede patientforløb (fra sår til heling).
Patienterne skal i hele forløbet behandles af et
tværfagligt specialistteam. Der etableres et
hurtigt initieret og accelereret forløb uden
unødvendig ventetid eller forsinkelser. Patienter
skal opleve at få en behandlingsplan og
behandling straks eller tidligst muligt.

tilpasses den enkeltes behov, sygdomsprofil, alder,
diabetesvarighed mv. Nogle patienter vil derfor få tilbudt
hele eller dele af screeningspakken efter andet interval

Målgruppe

Status

Målgruppen for det akutte forløb er patienter,
som præsenterer sig med et nyopstået diabetisk
fodsår. Tilbuddet retter sig mod patienter med
relation til fodcenteret i Aalborg.

Initiativet i Farsø og Thisted er blevet evalueret midtvejs i

Status

end ét årligt tilbud.

projektperioden, hvor der blev rapporteret stor
patienttilfredshed på begge matrikler. Som noget nyt
anvendes 'PRO i diabetes' (s. 20) som en del af
sammedagsscreening i Aalborg. Dette er et værktøj til at
inddrage patienten i egen behandling og anvendes i

Fra medio januar 2022 øges antallet af akuttider,
således at der tilbydes akut udredning og
behandling alle hverdage ved sårsygeplejerske,
fodterapeut og diabetessygeplejerske.

samtalen med den sundhedsprofessionelle.
Supplerende behandlingstilbud
Supplerende behandlingstilbud

Alle projekter er markeret med en boks for at vise
kerneområdet, der er ansvarlig for projektet.
18
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Tilbud om Multidisciplinære teamkonferencer (MDT)

Formålet med Multidisciplinære teamkonferencer er at
diabetespatienter, der også lider af andre sygdomme, får
en bedre og mere koordineret behandling og
medicinering på tværs af specialer.

Målgruppe

Initiativets indhold er afprøvning af ny klinisk praksis, hvor
læger fra forskellige specialer og en klinisk farmaceut
mødes til teamkonferencer for at samarbejde om den
enkelte diabetespatients behandlingsmuligheder. Målet
er en fælles plan for behandlingen, således at der skabes
et mere sammenhængende behandlingsforløb. Som en
del af initiativet er der etableret et forskningsspor med det
formål at udarbejde praksisnær forskning ift. at optimere
diagnosticering, behandling og patientforløb for
diabetespatienter og andre kroniske sygdomme.

Status

Voksne diabetespatienter med andre sygdomme, der
følges i sygehusregi.

Aktuelt afholdes prøvehandlinger for MDT-konferencerne i
samarbejde med Onkologisk -, Reumatologisk - og
Neurokirurgisk Afdeling samt Klinisk Farmaci. Der er
etableret en forskningsgruppe og ansat en ph.d.studerende i SDCN. Derudover er der på tværs af
Stenocentrene etableret et forskningsnetværk ved MDT.
Supplerende behandlingstilbud

Forskning
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PRO i Diabetes

Formålet er at implementere brugen af patientrapporterede oplysninger
(PRO), som grundlag for dialog og behandlingsindsats i forbindelse med
sammedagsscreening. Herunder sikre it-understøttelse, omlægning af
arbejdsgange og understøttelse af nye kompetencer.
Målgruppe
Målgruppen for indsatsen er patienter i sammedagsscreening og
sundhedsfagligt personale, der er involveret i sammedagsscreening.
Status
Implementeringsaktiviteterne er gennemført og alle sundhedsprofessionelle
involveret i sammedagsscreening anvender PRO som afsæt for dialogen
med patienten. Der arbejdes fortsat med mindre justeringer og optimeringer i
it-understøttelse og arbejdsgange. Der er gennemført 1. evaluering hos både
patienter og sundhedsprofessionelle som viser høj tilfredshed.
Implementeringsaktiviteter for udbredelse til matriklerne i Farsø og Hjørring er
igangsat, ligesom der arbejdes med implementering af PRO i en indsats
omkring diabetespatienter med hjertekarsygdom.

Digital Sundhed og Diabetes

PRO i Diabetes vandt Årets
Borgerinddragende Initiativ
2021 fra Danske Regioner
Scan QR-koden for at læse
artikel eller tryk her
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Godt i mål
Det overordnede formål med 'Godt i mål' er at understøtte patienter med
diabetes til en bedre glukoseregulering gennem hyppigere konsultationer
med diabetesbehandlere. Forløbet er en udvidelse af det allerede
eksisterende ambulatorieforløb, hvor patienterne tilbydes fire ekstra
konsultationer i løbet af en periode på 12 måneder.
Målgruppe
Patienter med type 1-, såvel som type 2-diabetes, som gentagne gange
har haft et dårligt reguleret langtidsblodsukker.
Status
Midtvejsevalueringen viser, at patienter, der deltager i 'Godt i mål' har stor
gavn af forløbet, hvor det ses, at det gennemsnitlige langtidsblodsukker
falder med op til 20 % fra henvisning til efter 9 måneder.

Supplerende behandlingstilbud

Fritvalgsambulatorium
Med tilbuddet kan patienter selv vælge, om de ønsker at mødes
med deres behandler fysisk, eller om de hellere vil have en
videokonsultation/telefontid.
Målgruppe
Patienter, som ikke har behov for en fysisk undersøgelse.
Status
Tilbuddet har medført færre afbud og færre udeblivelser i
ambulatoriet, og mindre frustration over spildtid, hvor personalet
sidder og venter på en patient. Det er med til at skabe et bedre
flow i ambulatoriet, og tiden bliver bedre udnyttet. Fritvalgsambulatorium vandt Region Nordjyllands idépris for 2021.
Digital Sundhed og Diabetes
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Fritvalgsambulatorium - vinder af regionens idépris

I forbindelse med Budget 2021 besluttede
Regionsrådet at oprette Idéprisen for at anerkende og
belønne tiltag, der understøtter og styrker Region
Nordjyllands vision om at skabe værdi for de nordjyske
patienter og borgere ved at optimere og forbedre
arbejdsgange og forretningsprocesser.
Ved et temamøde for Regionsrådet d. 23. juni blev
prisen så uddelt for første gang. Vinderne af prisen
blev Endokrinologisk Afdeling ved Aalborg
Universitetshospital og Steno Diabetes Center
Nordjylland (SDCN).
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- Vi synes, at der er en stor menneskelig
gevinst i denne ide. Det at patientens
”dagsform” - eller praktiske forhold - kan
afgøre, om mødet skal være fysisk eller via en
skærm. Og på den måde er
Fritvalgsambulatoriet virkelig på patientens
præmisser, samtidig med at vi også
respekterer patientens tid.
- Lene Linnemann, medlem af priskomiteen.
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Tilbud til patienter med diabetisk gastroenteropati
Diabetisk mave-tarmsygdom (diabetisk gastroenteropati) er en frekvent og ofte
overset komplikation til diabetes, som medfører reduceret livskvalitet, komplicerede
patientforløb, herunder hyppige indlæggelser samt vanskelig regulering af
blodsukker. Der findes i dag ikke systematisk tværfagligt tilbud til patienter, hvor der
foreligger mistanke om diabetisk mave-tarmsygdom, inklusiv gastroparese. Disse
patienter tilses efter behov, oftest af læger uden ekspertise i dette felt.
For at garantere hurtig og sikker diagnostik, fastlæggelse af en pleje-og
behandlingsplan og et effektivt patientforløb etablerer SDCN et multidisciplinært
ambulatorium i samarbejde med mave-tarm-medicinsk afdeling.
Indhold
Det tværfaglige ambulante udrednings- og behandlingstilbud afprøves i et
samarbejde mellem Endokrinologisk Afdeling, SDCN og Gastroenterologisk
Afdeling. Klinisk tovholder, der er overlæge i Endokrinologisk Afdeling og SDCN,
leder arbejdet med screening, udredning og behandling i samarbejde med en
sygeplejerske (forløbskoordinator) og en projektgruppe med tværfaglig
repræsentation. Der udarbejdes en individuel plan for den enkelte patients udredning
og behandling på baggrund af fælles visitation (læge og forløbskoordinator). Planen
opdateres herefter løbende.
Målgruppe
Patientmålgruppen udgør en heterogen gruppe af personer med type 1- og type 2diabetes, som regel med tilstedeværelse af flere senfølger såsom diabetisk
øjensygdom, nyresygdom og nervebetændelse. Disse borgere frekventerer ofte
primærsektoren, endokrinologisk og gastroenterologisk ambulatorium med
behandlingsresistent kvalme, opkastninger, hurtig mæthedsfornemmelse, smerter i
øvre abdomen, tynd mave samt ufrivillig afgang af afføring og har hyppigt behov for
akutte indlæggelser og genindlæggelser.
Gruppen omfatter også borgere med diabetes og utilsigtet vægttab, hvor kræftsygdom er blevet udelukket i forbindelse med forløb andetsteds. Det er tale om et
supplerende tilbud med regionalt sigte, hvor patienter fra hele Region Nordjylland
kan henvises til udredning og behandling på Aalborg Universitetshospital på matrikel
Aalborg.
Status
Tilbuddet er opstartet med Multidisciplinære Team Konferencer (MDT) og
ambulatorium. Der har i 2021 været 27 patienter i ambulatoriet. 33 var indkaldt, men
6 udeblev. Der er planer om en workshop i foråret 2022, hvis formål det er at udvikle
tilbuddet og at forsøge at øge rekrutteringen til også at omfatte de øvrige
hospitalsmatrikler såvel som Regionshospital Nordjylland.

Supplerende behandlingstilbud
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Tilbud til patienter med diabetes og nyresygdom
Diabetisk nefropati er den hyppigste årsag til nyresvigt, og patienter med
diabetes og nyresygdom har en høj forekomst af diabetes-komplikationer.
For at forebygge dette vil SDCN sikre en styrket indsats til patienter med
diabetes og nyresygdom. Kvaliteten i behandlingen skal styrkes via et løft af
det tværfaglige samarbejde og en bedre koordinering på tværs af afdelinger.
Formålet med tilbuddet er at styrke samarbejdet mellem Endokrinologisk
Afdeling og Nyremedicinsk Afdeling om diabetesbehandlingen for patienter
med diabetes og nyresygdom.
Indhold
Tilbuddet indeholder to spor. Spor 1 er en udgående sygeplejerskefunktion,
hvor alle patienter med diabetes i dialyseafsnittene på Nyremedicinsk
Afdeling screenes for komplikationer og tilbydes afklarende og opfølgende
samtaler med en sygeplejerske fra SDCN. I Spor 2 tilbydes udvalgte
patienter et særligt ambulatorietilbud, nemlig Nyre-Diabetesambulatoriet,
hvortil patienterne henvises via et Multidisciplinært Team med
repræsentanter fra SDCN og Nyremedicinsk Afdeling. Derudover indeholder
tilbuddet også kompetenceudvikling af sygeplejerskerne på Nyremedicinsk
Afdeling i forhold til viden om diabetes. Der er gennemført flere
undervisningssessioner i 2021.
Målgruppe
Patienter med diabetes og nyresygdom på Nyremedicinsk Afdeling, Aalborg
Universitetshospital udgør bruttomålgruppen. Initiativet afprøver en
udgående diabetesfunktion og en særlig behandlingsindsats til patienter på
Nyremedicinsk Afdeling med diabetes, der er nyretransplanterede eller er i
medicinsk behandling og endnu ikke har brug for dialyse.
Status
Tilbuddet er opstartet med de første Multidisciplinære Team Konferencer
(MDT) i 2021, hvor patienter blev henvist til spor 2. I 2022 arbejdes videre
med MDT og spor 1. Derudover planlægges også yderligere
kompetenceudvikling.

Supplerende behandlingstilbud
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Projekter og initiativer,
der igangsættes i 2022
Opstartsforløb for børn og unge med diabetes
Det overordnede formål er at sikre, at børn og unge med nyopdaget diabetes systematisk
og rettidigt tilbydes diagnosticering, opstartsbehandling, screening og patientuddannelse af
højeste kvalitet. Dette gøres for at løfte kvaliteten af den eksisterende diabetesbehandling
og skabe øget tryghed samt gode rammer for børn og unge såvel som deres pårørende til
at kunne håndtere et liv med diabetes.

PRO i diabetes i Farsø og Hjørring
I løbet af 2022 vil PRO i diabetes blive afprøvet i Farsø og Hjørring. Brugen af PRO i
diabetes kræver oplæring og ændringer i arbejdsgange hos de sundhedsprofessionelle,
men forventningen er, at patienter i Farsø og Hjørring vil blive tilbudt PRO i diabetes i løbet
af 2022. Senere vil PRO i diabetes også blive afprøvet i Thisted.

Tilbud om styrket akut pakkeforløb for diabetiske fodsår, Regionshospitalet
Nordjylland, Hjørring
Patienter med diabetiske fodsår på Regionshospital Nordjylland i Hjørring skal tilbydes
behandling af et tværfagligt specialistteam, hvor der etableres et hurtigt initieret og
accelereret forløb uden unødvendig ventetid eller forsinkelser. Derfor vil der i 2022 blive
udarbejdet et tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud gennem et samarbejde mellem
Ortopædkirurgisk afdeling Hjørring og SDCN med opstart i starten af 2022.

Hospitalet i lommen
Projektet er en brik i at skabe det behovsdrevne hospital (s. 50-51). 'Hospitalet i lommen'
skal give patienten nye muligheder for at holde overblik over behandlingsforløb, for
selvmonitorering, for dialog med behandler, for at skabe læring osv. Der vil blive anvendt
teknologier, som patienten i forvejen bruger og har let adgang til, såsom apps,
browserbaserede tilgange, chat, streaming osv.

Virtuelt diabeteshus
Projektet skal sikre, at Steno Diabetes Center Nordjyllands nye diabeteshus (s. 10-12)
indeholder løsninger, der aktiverer, motiverer og interagerer med bygningens brugere i
vente- og opholdsområder. Løsningerne vil i første modenhedsfase fokusere på digital
formidling af eksempelvis tilbud, forskning og andre elementer i diabetesbehandlingen.
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2. Indsatser i samfundet tæt på borgeren
Forebyggelse, rehabilitering og støtte i hverdagen

Der er ca. 30.000 borgere med diabetes i Region

En vigtig samfundsindsats i SDCN er ikke kun at

Nordjylland.

hjælpe dem, der har diabetes, men også at hjælpe
dem, der har øget risiko for at udvikle diabetes. Derfor

Selvom SDCN ikke har behandlingsansvar for de

arbejdes der på forskellige forebyggelsesindsatser -

mange, der behandles hos egen praktiserende læge,

enten alene eller i samarbejde med andre aktører, så

er det et mål og en forudsætning, at SDCN udvikler

vi kan bremse det stigende antal diabetestilfælde, der

initiativer og aktiviteter, der kommer alle regionens

er i Region Nordjylland og resten af Danmark.

borgere med diabetes til gavn.
Derfor arbejder SDCN på at udvikle særlige initiativer i
samarbejde med kommuner og almen praksis, der
f.eks. kan styrke rehabilitering- og behandlingstilbud.

Tidligere igangsatte initiativer, som
fortsat kører i 2021

Herudover arbejder SDCN selvstændigt - og til tider
sammen med andre Stenocentre - på at udvikle
særskilte tilbud, der kan give borgere en ekstra støtte i
deres hverdag. Det kan være til situationer, som er
vanskelige, akutte eller bare helt almindelige.

Virtuelle kontroller med hjemmemåling:
Sårbare borgere tilbydes HbA1c-hjemmemåling
og videokonsultation med endokrinolog – med
støtte fra kommunale sygeplejersker.
Masterclass for praktiserende læger
En praktiserende læge kan bruge en dag
sammen med en endokrinologisk speciallæge i
diabetesambulatorier/dagafsnit.
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I projektet 'Sundhedsindsats på arbejdspladser' har vi sammen med de tre
kommuner Rebild, Vesthimmerland og Mariagerfjord Kommune sat fokus på
at bremse væksten af type 2-diabetes. Dette gør vi bl.a. ved at kommunerne
opsporer personer i risiko for type 2-diabetes og tilbyder kommunale
sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.

CHRISTINE TRANKJÆR,
PROJEKTLEDER I SDCN
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Nye indsatser i
samfundet i 2021

Telemedicin til borgere med diabetes
Steno Diabetes Center Nordjylland, Aalborg Universitet og
TeleCare Nord ønsker i et nyt samarbejdsprojekt at
afprøve modeller for telemedicinsk monitorering af
borgere med diabetes.
Projektet anvender de telemedicinske løsninger, der
allerede bruges til KOL og hjertesvigtspatienter og kan
derfor drage nytte af den integration, der allerede er lavet
til den nationale telemedicinske infrastruktur. Målet er
gennem et antal pilotafprøvninger at finde frem til
telemedicinske modeller for borgere med diabetes, som
kan implementeres i fuld skala i Nordjylland.
Målgruppe
Voksne med type 2-diabetes.
Status
Der er nedsat en tværsektoriel arbejdsgruppe, der
arbejder på at identificere mere præcise målgrupper og
oplæg til pilotprojekter.

Digital Sundhed og Diabetes

Tværsektorielt samarbejde

Læringsportal til skoler
+ widget til Aula
Projektet er udarbejdet i samarbejde mellem Steno
Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center
Nordjylland.
Formålet er at etablere et digitalt ressourceunivers,
som skal tilbydes til alle landets folkeskoler og med
henblik på, at lærere og pædagoger kan opnå et
tilstrækkeligt vidensniveau og handlekompetencer
til at understøtte børn og unge med diabetes i at få
et godt og trygt skoleforløb. Undersøgelser har
nemlig vist, at netop skolegangen ofte er anledning
til utryghed hos både forældre og elever.
Herudover arbejdes der på at udvikle en app til
indlejring i skolesystemet AULA, som skal
understøtte lærere og pædagoger i at håndtere det
enkelte barns diabetes med afsæt i data fra
forældrene.
Digital Sundhed og Diabetes
Tværsektorielt samarbejde
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Kommunale datarapporter
Målet er at udvikle en model for generiske kommunale
datarapporter, som kan udgives løbende. Arbejdet tager
afsæt i erfaringen med de rapporter, der blev udgivet i
2020 og 2021. Datarapporterne skal understøtte
kommunernes arbejde med forebyggelse og
rehabilitering, ligesom de er et relevant værktøj til at
skabe et fælles afsæt for dialog om diabetesområdet og
mulige samarbejdsprojekter.
Målgruppe
Medarbejdere, der arbejder med sundhedsplanlægning,
forebyggelse og rehabilitering i de nordjyske kommuner.
Status
I efteråret 2021 er der gennemført en række
behovsafdækkende sparringsmøder med udvalgte
kommuner, og der har været en afsøgende dialog
omkring anvendelsesmuligheder og relevans af
datakilder.

Tværsektorielt samarbejde

Behovsafdækning af
kompetenceudvikling til
sundhedsprofessionelle indenfor
type 2-diabetes
Målet er at skabe viden og indsigt, som grundlag
for udvikling og sammensætning af
kompetenceudviklingstilbud indenfor type 2diabetes til sundhedsprofessionelle i kommunerne.
Målgruppe
Målgruppen for den afholdte behovsafdækning er
kommunale ledere af sundhedscentrene. Aktuelt
deltager Aalborg, Morsø, Hjørring, Brønderslev,
Læsø og Mariagerfjord.
Status
I 2021 og i 2022 planlægges og udvikles
kompetenceudvikling til sundhedsprofessionelle i
kommunerne som arbejder med rehabilitering.

Uddannelse og kompetenceudvikling
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National undersøgelse af
forebyggelse af type 2-diabetes
Målet er at bidrage med teori og metode til fremtidig
udvikling af målrettede forebyggelsesindsatser,
herunder pege på, hvad der virker for hvem, hvordan
og under hvilke omstændigheder.
Projektet har deltagelse af Steno Diabetes Center
Sjælland, Steno Diabetes Center Aarhus, Steno
Diabetes Center Odense, Region Syddanmark og
Statens Institut for Folkesundhed samt Syddansk
Universitet. Sidstnævnte står for gennemførelsen.
Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere, der skal arbejde med
udvikling og implementering af
forebyggelsesprojekter.
Status
Der er gennemført et større kortlægnings- og
dataindsamlingsarbejde, og der arbejdes nu med
synteser og sammenfatning af de forskellige dele.
Tværsektorielt samarbejde

Sundhedsindsatser på arbejdspladser
– Opsporing af personer i risiko for
type 2-diabetes
Et tværsektorielt samarbejdsprojekt mellem Steno
Diabetes Center Nordjylland, Mariagerfjord, Rebild og
Vesthimmerlands kommuner.
Formålet med projektet er gennem en indsats på
arbejdspladser at bidrage til at bremse den stigende
udvikling i type 2-diabetesforekomsten i de tre
kommuner. Dette søges opnået gennem opsporing af
personer i risiko for type 2-diabetes gennem
langtidsblodsukkermåling og ved at tilbyde personer i
risiko for type 2-diabetes en kommunal
sundhedsfremmende og forebyggende indsats.
Kommunerne har fokus på at etablere samarbejde
med lokale arbejdspladser med henblik på at afholde
samtale, sundhedstjek og foretage relevante
målinger hos medarbejderne.
Fra oktober 2021 gennemføres projektet i et år,
hvorefter der samles op og evalueres på projektet.

Tværsektorielt samarbejde

Sundhedskonsulent Nicolai Høyer Rosenkilde (t.v.)
fra Rebild Kommune på besøg hos Haverslev EL
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Oplysningskampagne "Kend din arv"
”Kend din arv”- kampagnen sætter fokus på type 2-diabetes og
arvelighed. Mange ved ikke, at de har en forøget risiko for at få type
2-diabetes, hvis en eller begge af deres forældre har type 2-diabetes.
Målet med kampagnen er dels at opfordre familier til at snakke om
deres risiko for at udvikle type 2-diabetes, dels at informere om, hvad
man selv kan gøre for at forebygge type 2-diabetes. Gennem øget
information om type 2-diabetes, ønskes kampagnen også at kunne
være med til at afstigmatisere type 2-diabetes. Kampagnen består af
en oplysningsvideo, der bliver vist på lokal-tv, sociale medier,
busskærme samt i lokale biografer samt en hjemmeside, hvor man
kan læse mere om type 2-diabetes og finde gode råd og hjælp til at
forebygge type 2-diabetes.
Oplysningskampagnen "Kend din arv" er en anderledes aktivitet, der
viser en anden måde at nå ud med oplysninger om diabetes. Der har
været en brugerrepræsentant med i forløbet, og vi har fået
produceret en god film, som kan bruges ad flere omgange.

Målgruppe
Personer, der er i risiko for at udvikle type
2-diabetes.
Status
Kend din arv-kampagnen fik en flot
modtagelse og blev bl.a. omtalt på TV2
Nord og i P4 Nordjylland. Vi forventer at
gentage kampagnen i 2022.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Scan QR-koden eller se
kampagnen her:
www.kenddinarv.dk

31

SDCN Årsrapport 2021

Jeg har selv oplevet på egen krop, at man kan 'arve' diabetes
fra sin mor. Jeg har nu en søn og datter. Det er vigtigt for mig,
at de ved, at de også har øget risiko for at få type 2-diabetes,
ligesom jeg havde det, og at vi tør snakke om det.
KIM PETERSEN,
BORGER MED DIABETES OG INVOLVERET I KEND
DIN ARV-KAMPAGNEN

32

Projekter der igangsættes i 2022
Innovationspulje

Øvrige projekter i 2021
Videokonsultation og HbA1c-hjemmemåling
for sårbare borgere
Temaforløb om den diabetiske fod
Sociale effektinvesteringer: Forebyggelse af
senkomplikationer blandt borgere med
diabetes
Samarbejde mellem SDCN og Mariagerfjord
Kommune om måling af langtidsblodsukker
og kolesterol.

Puljen skal understøtte lokal innovation og idéudvikling inden
for forebyggelse og diabetesrehabilitering. Det forventes, at
der gennemføres en runde i 2022, hvor der kan søges midler
til projektidéer inden for et specifikt område.
Kompetenceløft og understøttende funktion i
Jammerbugt Kommune
Formålet vil være at løfte kompetencerne hos personale i
kommunen med fokus på diabetesnøglepersonerne og
efterfølgende social- og sundhedshjælpere og -assistenter.
Derudover er formålet med den understøttende indsats at
skabe bedre samarbejde og dermed støtte og vejlede
borgere, som behandles for diabetes.
Etablering af udviklingsnetværk med kommuner om
forebyggelse og diabetesrehabilitering
Der etableres nye udviklingsnetværk med kommunerne, med
afsæt i faglige netværk inden for henholdsvis forebyggelse
og rehabilitering.
Samarbejde om forebyggelse med fokus på mænd i
den erhvervsaktive alder
Samarbejde med de øvrige Stenocentre omkring fælles
projektindsats inden for forebyggelse for potentielle
højrisikogrupper. Indsatsområdet er erhvervsaktive mænd,
og målet er at viden, kompetencer og ressourcer samles på
tværs af centrene.
Samarbejde om indsatser for sårbare
Samarbejde med de øvrige Stenocentre omkring fælles
projektindsatser målrettet sårbare grupper. Målet er at
skalere succesfulde projekter og tilbud.
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3. Vidensindsamling
Brugerinvolvering, kvalitetsarbejde og forskning

Steno Diabetes Center Nordjylland ønsker at
arbejde patientcentreret og brugerrettet, og vi må
derfor som center systematisk efterspørge og
anvende patienters og pårørendes viden og
ressourcer til at udvikle nye initiativer, men også til
at opdage nye behov. Et vigtigt ben for os at stå på
er således brugerinvolvering.
Vi arbejder som center også for at udvikle et
førende miljø for klinisk diabetesforskning, så vi kan
styrke viden om diabetes nationalt og internationalt.
Vi har som center fokus på at forske i diabetiske
følgesygdomme og senkomplikationer, bl.a. inden
for diabetisk nervebetændelse, karsygdomme og
knogler. Vi har desuden forskningsprojekter om
børn og unge og arbejder med tværfaglige
forskningssamarbejder om f.eks. digital sundhed,
teknologi og sundhedsøkonomi.

Brugerinddragelse

Klinisk forskning
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Det er vigtigt at bygge bro mellem forskning og
klinik. Det er derfor helt centralt for SDCN, at
forskningsresultater og evidensbaseret viden bliver
implementeret i behandling og forebyggelse af
diabetes til gavn for patienter og borgere.
Vidensindsamling kan foregå på mange måder, og
som supplement til forskningsaktiviteter bruges
kvalitetsprojekter som metode. I kvalitetsarbejdet er
fokus ikke på at erhverve generaliserbar viden, men
at sikre eller udvikle og forbedre kvalitet i
behandlingen. Kvalitetsprojekter er tæt på den
almindelige drift og giver viden lokalt i
organisationen om kvaliteten af det undersøgte.
Afsluttende samarbejdes der også løbende med
studerende ift. skabelse af ny viden, hvor der er
fokus på diabetes, behandlingsmuligheder, oplevet
livskvalitet, teknologi og andre relevante emner i
forbindelse med sundhedsvæsenet.

Kvalitetsarbejde

Studentersamarbejde

SDCN Årsrapport 2021

Det var spændende og givende at deltage i Inspirations- og
dialogmødet 2021. Især at høre andres erfaringer om positive ting
i forhold til SDCN og mangler på området. Det var positivt med de
lange pauser, hvor vi deltagere kunne snakke sammen på tværs
af grupper og problematikker. Og for nogles vedkommende at
kunne strække benene. Underholdningen var suveræn.

INGER KVISTGAARD,
BRUGER MED DIABETES OG
MEDLEM AF SDCN'S BRUGERRÅD
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Vidensindsamlingsaktiviteter i 2021

Inspirations- og dialogmøde 2021
Inspirations- og dialogmødet blev afholdt for at sikre
nordjyske borgeres perspektiver på aktuelle og
relevante emner om diabetes. Inspirations- og
dialogmødet blev afviklet som en workshop med
dialog og idéudvikling, og resultatet fra mødet blev
opsamlet i et idékatalog. Idékataloget vil
efterfølgende danne grundlag for justering af
eksisterende initiativer og/eller udvikling af nye tilbud.
Målgruppe
I mødet deltog voksne personer med type 1- og type
2-diabetes og pårørende berørt af diabetes,
samarbejdspartnere fra kommune og almen praksis,
sundhedsprofessionelle fra Aalborg UH og RHN,
ansatte og ledelse i SDCN.
Status

Strategi for Brugerinddragelse
Steno Diabetes Center Nordjylland har siden
etableringen haft en ambition om at gøre
brugerinvolvering til et centralt element i centrets
initiativer. Med en strategi for brugerinddragelse sættes
der endnu mere fokus på organisatorisk
brugerinddragelse som centralt redskab til at realisere
ambitionerne for diabetesbehandlingen i Nordjylland.
Strategien for brugerinddragelse skabes på baggrund af
interview af kernepersoner, samt to workshops med
repræsentanter fra klinik og stab. Denne proces skal
bidrage til, at alle relevante medarbejdere og ledere
bliver trygge ved at gøre brug af brugerinddragelsestilgange, at det bliver en naturlig del af arbejdet i centret,
og at der generelt er sikret organisatorisk forankring og
implementering heraf, så man i højere grad arbejder
med systematisk inddragelse af brugerne i udviklingen
af nye projekter og aktiviteter.
Målgruppe
Målgruppen er sundhedsprofessionelle fra Aalborg UH,
ansatte og ledelse i SDCN.
Status

Inspirations- og dialogmødet blev afviklet i oktober
2021 med 68 tilmeldte brugere og 26 fagpersoner.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Der er gennemført interviewrunde med udvalgte
repræsentanter, der har afdækket erfaringer, oplevede
udfordringer, usikkerheder, ambitioner og forventninger
samt vurderinger af udviklingsbehov i forhold til
brugerinddragelse. Der er planlagt to workshops i 2022,
der skal munde ud i en fælles strategi og input til
handleplan for implementering af brugerinddragelse i
initiativer, problemforståelse, udvikling og afprøvning
samt opfølgning og læring.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Ad hoc involvering af brugerrepræsentanter i udviklingen af
initiativer/aktiviteter i SDCN
Der har været involveret brugere i flere af SDCN's aktiviteter/initiativer/projekter i 2021
blandt andet oplysningskampagnen ”Kend din arv”, forskningsprojektet ADAPT, det
supplerende behandlingstilbud ”Multidisciplinære teams” m.fl.
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Kvalitetsarbejde
SDCN har det samlede ansvar for behandlingskvaliteten
på tværs af diabetesambulatorierne i Region Nordjylland.
Det betyder, at alle matrikler arbejder tæt sammen omkring
kvalitetsforbedringer, populationsafdækning og
diagnosegennemgang, for at understøtte et samlet løft af
behandlingskvaliteten, så man i fællesskab bliver bedre til
at identificere udfordringer og iværksætte forbedringer til
gavn for personer med diabetes.

Dansk Diabetes Database (DDiD)

På kvalitetsområdet er der gennemført en række tiltag i
2021, som beskrives nedenfor:

I 2021 er der blevet afholdt en række
undervisningsseancer, der belyser brugen af
diabetesdata, hvor både klinikere, studerende og
administrativt personale har deltaget i webinar og
undervisning. Formålet har været at synliggøre
muligheder ved brug af data i den daglige drift for alle
personalegrupper.

Audit på kliniske data
I 2021 har der været udarbejdet en audit med fokus på at
evaluere langtidsblodsukker og blodtryk på Endokrinologisk Ambulatorium, Aalborg Universitetshospital, da det
primært er disse to parametre, der fylder mest i forhold til
kvaliteten af diabetesbehandlingen.
Læring- og kvalitetsteam (LKT): Børnediabetes
SDCN understøtter det nationale arbejde med LKTbørnediabetes ved at levere månedlige data for
langtidsblodsukker og BMI. Det danner grundlag for
løbende dialog på begge børneafdelinger i Region
Nordjylland og er med til at identificere forbedringspotentialer. Samarbejdet fortsætter frem til 2023.

SDCN understøtter det nationale arbejde med DDiD ved
at have repræsentanter med i arbejdsgrupperne for
udarbejdelse af indikatorer til den nye nationale
diabetesdatabase.
Undervisning

Baseline (diagnosegennemgang)
I perioden 2018-2020 har man gennemgået 2.400
diagnoseregistreringer på Endokrinologisk Ambulatorium,
Aalborg Universitetshospital, med henblik på at forbedre
datakvaliteten. Dette arbejde vil Steno Partner-hospitalet,
Regionshospital Nordjylland indgå i og arbejdet
påbegyndes i begyndelsen af 2022.
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TONICS: Knogleforskning
TONIC står for 'Type one diabetic bone collaboration study'.
Forskningsprojektet vil beskrive den typiske type 1-diabetesknogle og undersøge ændringer i knoglecellernes aktivitet og
energiomsætning hos type 1-diabetikere sammenlignet med
ikke-diabetikere.
Det vil blive undersøgt, om der er sammenhæng mellem
ændringer i knoglecellernes aktivitet og ændringer i
knoglernes materiale-egenskaber. Ved at præcisere, hvordan
type 1-diabetikeres knogler adskiller sig fra ikke-diabetikeres,
ønskes det at bidrage til bedre forebyggelse og behandling af
diabetisk knoglesygdom og dermed forebygge knoglebrud.
Hvis der findes sammenhæng mellem celleaktivitet og
energiomsætning, kan det foranledige undersøgelser af nye
behandlingsmetoder, som retter sig mod de funktioner, der er
påvirkede i type 1-diabetikeres celler.
Målgruppe
I projektet vil 111 type 1-diabetikere som har fået diagnosen i
barndom eller ungdom, blive sammenlignet med 37
jævnaldrende raske kontrolpersoner. Forskergruppen vil
måle og sammenligne knoglemineralindhold (DXA),
knoglemikroarkitektur ved High Resolution peripheral
Quantitative Computed Tomography (HRqQCT) og beregne
knoglestyrken vha. Finite Element Analyse (FEA). Derudover
vil der blive målt på knoglestyrke og hårdhed ved hjælp af
mikroindentation, målt AGE (Advanced Glycation End
Products) i huden, og derudover måles markører i blodet,
som vides at have forbindelse til knogleopbygning og remodullering. Man vil også se på deltagernes muskelmasse
og -styrke for at kunne vurdere musklernes betydning for
knoglernes opbygning.

Kunstig intelligens til
forudsigelse af lavt
blodsukker
Formålet med projektet er at
udvikle en algoritme, som kan
forudsige episoder med lavt
blodsukker (hypoglykæmi) hos
patienter med type 2-diabetes.
Målgruppe
Patienter med type 2-diabetes i
insulinbehandling.

Status

Status

Igangværende.

Forskningsprojektet er per
september 2021 i sin
forberedelsesfase, da man
afventer færdiggørelse af
dataindsamling fra det første og
overordnede studie ADAPT-T2D.

Klinisk forskning

Klinisk forskning
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Beslutningsstøtteværktøj til
revurdering af medicinsk
behandling af personer med
type 2-diabetes
Formålet med ph.d.-projektet er at udvikle
et beslutningsstøtteværktøj tilegnet de
endokrinologiske afdelinger. Dette skal
understøtte revurdering af patienter med
type 2-diabetes’ behandlingsplan. Man
har valgt at udvikle dette ved en
visualisering af historiske
behandlingsresultater fra patienter med
lignende karakteristika.
Projektet har potentiale til, at patienter
med type 2-diabetes får et mere
erfaringsbaseret behandlingsforløb og
dermed et lavere og mere stabilt
blodsukker, da personalet på
endokrinologisk afdeling kan få
visualiseret behandlingsresultater fra
tidligere behandlingsforløb.

Klinisk forskning

Beslutningsstøtte til estimering
af insulindosis ved type 2diabetes
Med projektet ønsker man at udvikle et
effektivt værktøj til beslutning om
insulindosis til patienter med type 2diabetes.
Målgruppe
Patienter med type 2-diabetes i
insulinbehandling.
Status
I projektet anvendes der data fra patienter
med type 2-diabetes opsamlet gennem et
klinisk forsøg udført af Novo Nordisk i
perioden 2013-2015. Gennem dette forsøg
blev data opsamlet fra 689 patienter fordelt
over 128 centre placeret i ni lande. Dataene
indeholder informationer såsom
vævssukkermålinger og insulinforbrug fra de
deltagende personer. Med udgangspunkt i
disse data vil det undersøges om kunstig
intelligens kan anvendes til at identificere,
hvilke informationer om disse patienter, som
er mest informative ift. estimering af
insulindosis. Ud fra de informationer ønskes
det muliggjort for sundhedsprofessionelle at
få beslutningsstøtte i form af en estimering
af en given patients individuelle
insulinbehov. Indsamling af relevant viden ift.
hvilke specifikke egenskaber
beslutningsstøtteværktøjet skal besidde, og
initierende inspektion af data er påbegyndt.

Klinisk forskning
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Strategisk dataanvendelse - mindske
udeblivelser fra hospitalet
Formålet med projektet er at arbejde med data og udvikle
modeller til stratificering og prædiktion, så der dels kan
igangsættes en målrettet indsats til forebyggelse af
udeblivelser, men også planlægges så forventede
udeblivelser giver mindre ressourcespild i klinikken.

Målgruppe

Der samarbejdes med Alexandra Instituttet og klinikken
om både kortlægning og modeludvikling - med henblik på
at skabe et fundament for strategisk dataanvendelse,
også i andre områder af klinikken.

Projektgrundlaget er etableret, og der rekrutteres aktuelt
respondenter til projektet. Der er ligeledes planlagt en
række workshops.

Målgruppen er patienter med gentagne udeblivelser.
Status

Digital Sundhed og Diabetes

Studentersamarbejde
SDCN indbyder til samarbejde med studerende fra forskellige uddannelser.
Se oversigt over samarbejder i 2021.
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Uddannelsesretning

Emne

Medicinstuderende (6. sem.)

Diabetiske fod

Medicinstuderende (6. sem.)

Diabetes-regulation

Sundhedsteknologi (10 sem.)

Prædiktion af HbA1c

Sundhedsteknologi (10 sem.)

Prædiktion af hypoglykæmi

Sundhedsteknologi (10 sem.)

Prædiktion af NASH

Medicinstuderende (6. sem.)

Type 2-diabetes og knogler

Medicinstuderende (6. sem.)

Bacheloropgave

MedIS (9. sem.)

Evaluering af 'Godt i mål'

Medicinstuderende (6. sem.)

Diabetes neuropati

Medicinstuderende (6. sem.)

CGM/Libre

Lundbeck fellow

CGM

Medicinstuderende (6. sem.)

Diabetes neuropati

Medicinstuderende (6. sem.)

Diabetiske fod

Lægesekretærudd. (5. sem.)

Psykologforløb

Mette og Maria undersøgte, hvad
man som patient med type 1diabetes kan bruge en psykolog til,
og hvordan et evt. psykologforløb i
behandlingen kunne se ud.

Projekter der igangsættes i 2022

Ungebrugerråd
SDCN ønsker at inddrage unge med diabetes i udviklingen af SDCN og centrets aktiviteter. Derfor arbejder vi på at
skabe et ungebrugerråd, hvor unges oplevelser, viden, ønsker og holdninger inddrages i udviklingen af SDCN til gavn
for andre børn og unge.
Webpanel
Det forventes, at man kan bruge WEB-panelet til at lave undersøgelser (f.eks. brugertilfredshedsmålinger, feedback på
initiativer (både nye og igangværende) og andre projekter, hvor brugernes mening er vigtig) og til at rekruttere brugere
til en bestemt opgave i huset (workshop, forskning, kommunikationsopgave, arbejdsgruppe mv.)
Subtyper af type 2-diabetes
Nationalt 25 mio. kroners forskningsprojekt om at undersøge og karakterisere subtyper af type 2-diabetes ved hjælp af
DD2 studiet. Der ansættes ph.d.-studerende ved SDCN, der specifikt skal se på sammenhængen mellem diabetes,
knogler, muskler og fedt.
Sygeplejeforskningsprojekt
Fokus er på blodsukker målt ved kontinuert blodsukkermåling hos patienter med diabetes i dialyse. Der arbejdes
sammen med Aalborg Universitet om protokol samt udarbejdelse af algoritmer til justering/regulering af insulindosis
under dialyse.
MikroRNA og knogle i samarbejde med Steno Diabetes Center Odense/Syddansk Universitet
Forskningsprojektet er et Steno National Collaborative Grant og handler om knoglescanneren HRpQCT og signalering
mellem de forskellige typer af knogleceller.
Projekt om organisationsforskning
De fem danske Stenocentre har forskellige organisatoriske tilgange til projektet om indførelse af diabetesbehandling i
verdensklasse. Projektet undersøger fordele og ulemper ved de forskellige organisationsformer.
Forskningsportefølje til Digital Sundhed & Diabetes
Der opbygges en forskningsportefølje med etablering af både ph.d.-samarbejder og specialesamarbejder med Aalborg
Universitet. I 2022 er der planlagt opstart af ph.d.-studerende omkring cased based reasoning, som bygger på
etablering af modeller for databaserede behandlingsanbefalinger. Endvidere igangsættes et specialesamarbejde med
søvnovervågning af personer med diabetes.
Test af diabetes app
Der gennemføres i samarbejde med forskningsindsatsen en klinisk test af en diabetes-app i kombination med CGM for
at undersøge muligheden for - og validiteten i - anbefalinger til insulindoser.
Datadrevet ledelse
Datadrevet ledelse fokuserer på data, og hvordan vi med mere strategisk brug af data kan bidrage til planlægning og
prioritering, når vi udvikler kommende sundhedsydelser.
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4. Vidensformidling
Oplysning, selvmestring og kompetenceudvikling

SDCN skal styrke forebyggelse og behandling af diabetes
i regionen - ikke blot via behandlingstilbud - men også
ved at dele viden og styrke andres mestring af diabetes.
Vidensformidling i SDCN er for det første målrettet
personer med diabetes og deres pårørende, så borgere
og patienter bliver rustet til at håndtere egen sygdom.
Vi ønsker desuden at løfte kompetenceniveauet på
diabetesområdet målrettet sundhedsprofessionelle og
andre relevante faggrupper på regionens hospitaler, i
almen praksis og i kommunerne. Dette sker igennem en
udbygget uddannelsesindsats for både nuværende og
kommende behandlere i sundhedssektoren.

Uddannelse og kompetenceudvikling er et af SDCN's
fem kerneområder og netop fra dette område udspringer
mange vidensformidlende aktiviteter. Vidensformidling
er imidlertid noget, som kan komme fra alle kroge af
SDCN.
Det er vigtigt, at vi formidler viden, så vi kan lære af
hinandens erfaringer og kan sætte ekspertviden i spil.
Ekspertviden kommer oftest fra aktører i
sundhedsvæsenet, men kan også tage udgangspunkt i
hverdagens eksperter - nemlig brugerne selv.

SDCN vil desuden sikre, at den nyeste viden fra
forsknings- og udviklingsaktiviteter fra centeret
videreformidles via uddannelse og bliver indarbejdet i
både grunduddannelserne og efteruddannelsestilbud for
sundhedsprofessionelle.

Tidligere igangsatte initiativer,
som fortsat kører i 2021
Helbredsprofilen.dk
Videncenter for Diabetes
VR-film til simulering af lavt blodsukker
Sten-O læringsplatform
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Både gennem brugerråd og på sociale medier har vi oplevet, at
mange med diabetes og pårørende gerne vil vide mere om, hvad
der forskes i, og hvordan forskningsresultaterne kan omsættes i en
bedre hverdag med diabetes. Derfor har vi udviklet podcasten
Diabetesforskerne sammen med de andre Steno Diabetes Centre,
så man kan komme helt tæt på, hvad der forskes i lige nu.

SIGNE GULDHAMMER LYSTBÆK,
UDDANNELSESKONSULENT I SDCN.
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Vidensformidlingsaktiviteter i 2021

Temaaften - Looping og
type 1-diabetes
Formålet med temaaftenen var at sætte
fokus på looping, som kan være et
kontroversielt emne og kan udfordre
relationen mellem behandler og patient.
Når man som person med diabetes
looper, betyder det, at man selv er gået
ind og har ændret eller såkaldt ”hacket” sit
teknologiske diabetesudstyr med det
formål at få en insulinpumpe og CGM
(sensor) til at fungere sammen som et
lukket system – deraf et loop. Et loop
tilpasser selv insulindosering, alt efter
hvad CGM´en måler blodsukkeret til at
være.
Der blev på temaaftenen sat fokus på:
Hvad er looping, og hvorfor er det
kontroversielt?
Hvordan praktiseres det?
Hvem har ansvaret for behandlingen,
når der praktiseres looping?
Forskellige behandler- og
brugerperspektiver på looping.
Målgruppe
Personer med type 1-diabetes, deres
pårørende og sundhedsprofessionelle, der
behandler personer med type 1-diabetes.

Forskerfilm
Forskerfilmene er korte præsentationsvideoer af SDCN’s forskere,
der er med til at vise SDCN’s forskningsområder samt gøre det
muligt at møde personerne bag forskningen.
Målgruppe
Personer med diabetes og pårørende.
Status
Der er produceret små præsentationsfilm af alle SDCN’s forskere,
der er lagt op på hjemmesiden. På sigt kan videoerne også blive
brugt til at rekruttere forsøgspersoner til nye forskningsprojekter.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Klinisk forskning

Status
Temaaftenen blev afholdt i efteråret 2021
med omkring 100 tilmeldte. Der var
mange positive tilbagemeldinger på
arrangementet.

Uddannelse og kompetenceudvikling
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Podcasten Diabetesforskerne
Formålet med podcasten er dels
at skabe en større viden om
diabetes og forskning, dels at
give et indblik i maskinrummet og
tyvstarte på fremtidens
diabetesbehandling. Podcasten
skal tilfredsstille en nysgerrighed
og gøre afstanden fra forsker til
bruger kortere.
Målgruppe
Den primære målgruppe er
personer med diabetes og
pårørende, der ønsker at vide
mere om diabetesforskning.

Status
Første sæson af Diabetesforskerne,
som blev lanceret i juni måned 2021,
har på nuværende tidspunkt over
5000 downloads og fik en generel
god modtagelse og tilbagemelding.
I januar 2022 udgives anden sæson
af Diabetesforskerne.

Scan QR-koden eller tryk her

Uddannelse og kompetenceudvikling
Klinisk forskning

Oversigt over episoder

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hør podcasten:

Johan Røikjer om diabetisk nerveskade
Ole Lindgård Dollerup om kosttilskud og diabetes
Signe Schmidt om diabetes-teknologi
Kurt Højlund om højintensitetstræning og diabetes
Vicki Zabell om tværfaglig behandling af diabetes og psykisk sygdom
Nicklas Højgaard Rasmussen om fald, knogleskørhed og diabetes
Thomas Aagaard om diabetiske fodsår og fysisk træning
Ulla Kampmann om insulinresistens under graviditet
Dorte Møller Jensen om mental sundhed og diabetes i graviditeten
Dan Grabowski om familiekassen.

"Diabetesforskerne er en sober
og saglig podcastserie, som
jagter et bedre liv for patienter"
- Maria Cuculiza,
Sundhedskultur.dk
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Podcasten Diabetesfamilier
I podcastserien Diabetesfamilier, der er udgivet af Steno
Diabetes Center Nordjylland, fortæller børn og unge samt
deres forældre, hvordan de oplevede det, da en
diabetesdiagnose blev en del af familien, samt hvilken rolle
sygdommen senere har haft - både i forhold til hverdagen,
skolestart og legeaftaler, men også i forhold til ungdommen
og voksenlivet. Familierne fortæller om deres tanker og
bekymringer i forbindelse med sygdommen og deler deres
personlige erfaringer. Desuden møder man i podcasten en
række eksperter fra hospitalet, der deler deres viden.
Målgruppe
Den primære målgruppe er børn/unge med diabetes og
deres forældre. Desuden kan podcasten lyttes til af
personer i børnenes omverden, f.eks. lærere, pædagoger,
klassekammerater og skoleledere.
Status
De fem episoder i Diabetesfamilier, som blev lanceret i maj
måned, har på nuværende tidspunkt over 2000 downloads
og har fået positive tilbagemeldinger af især familier, der
lever med diabetes.

Hør podcasten:
Scan QR-koden eller tryk her

Digital Sundhed og Diabetes

E-læring om diabetes og tænder
Formålet med at udvikle e-læringsmateriale om
diabetes og tænder er at give klinikere en let
tilgængelig oversigt over, hvilke tand- og
mundhuleproblematikker, personer med diabetes står
overfor - at blive mindet om at opfordre personer med
diabetes til at gå til tandlæge - og få viden om, hvad de
med fordel kort kan vejlede personer med diabetes i at
gøre i forhold til tand- og mundhuleproblematikker.
Det forventes, at e-læringsmaterialet udarbejdes, så de
øvrige Stenocentre også kan benytte og udbyde det via
deres kursusportal.

Målgruppe

Sundhedsprofessionelle på hospitaler, i kommuner,
almen praksis og andre interesserede.
Status

Der er underskrevet samarbejdsaftale mellem Institut
for Odontologi og Oral Sundhed og SDCN. Institut for
Odontologi og Oral Sundhed har udarbejdet et
materiale, som skal bruges i det videre forløb, hvor
næste skridt er at få udarbejdet et udkast til selve elæringsmaterialet.
Uddannelse og kompetenceudvikling
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Kursus - når type 2-diabetes bliver kompliceret
Formålet med kurset er dels at blive opdateret på nyeste
evidensbaserede viden inden for diabetes, dels at skabe et rum til
drøftelse af, hvordan denne viden bedst sættes i spil i klinikken og
dels give mulighed for gensidig sparring.
Der fokuseres i kurset på:
Hvad man gør, når den aktuelle diabetesbehandling ikke
længere er tilstrækkelig
Hvordan man følger op på behandlingsændringer
Hvad man skal være opmærksom på, når der skiftes fra en
insulintype til en anden?
Hvad et diabetisk fodsår er, og hvordan det forebygges og
behandles
Hvilke signaler, man skal være opmærksom på, for at opdage
kardiovaskulære problematikker eller autonom neuropati hos
personer med diabetes
Aktuelle kostanbefalinger
Hvorfor livsstilsændringer kan være svære for personen med
type 2-diabetes.
Målgruppe
Sygeplejersker fra almen praksis, der har selvstændige
konsultationer med patienter med type 2-diabetes.
Status
Kurset blev afviklet i foråret 2021 med 34 deltagere. Det blev godt
evalueret og udbydes igen i foråret 2022.

Uddannelse og kompetenceudvikling
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Klinikkursus - eksperten i praksis
Formålet med kurset er at blive opdateret på nyeste
guidelines og at skabe et rum til diskussion af, om
der er behov for tiltag og/eller ændringer i
arbejdsgange for at denne viden bedst sættes i spil i
klinikken.

Målgruppe
Læger og praksispersonale i almen praksis eller
regionsklinikker.
Status

Kurset er case-baseret og baseres i høj grad på
drøftelser, hvortil speciallæge i diabetes vil komme
med input og fakta undervejs. Kurset foregår i egen
praksis. Endokrinologen vil være med online. Der
lægges op til, at alle medarbejdere, der har
behandlerrelation til diabetespatienterne, deltager.

Konceptet for ”Klinikkurset i praksis” er pilotafprøvet i
tre almene praksis i 2021 og tilbydes fra 2022.

Uddannelse og kompetenceudvikling

Udvidet kursus for nyansatte og mindre erfarne sygeplejersker

Kurset er udarbejdet i samarbejde mellem Steno Diabetes
Center Odense og Steno Diabetes Center Nordjylland.
Formålet med kurset er, at sygeplejersker får opdateret
deres viden om type 1- og type 2-diabetes, blodsukkerregulering og senkomplikationer samt får styrket deres evne
til at forstå livssituationer, behov og ønsker, som personer
med diabetes har.

Undervisningen varetages af læger,
sygeplejersker, diætist, psykolog, optiker og
fodterapeut. Fremmødeundervisningen
tilrettelægges som en vekslen mellem teoretiske
dialogbaserede oplæg, bearbejdning af cases
samt drøftelser i grupper og i plenum.

Kurset omhandler følgende emner:

Målgruppe

Generelle behandlingsprincipper af type 1- og type 2diabetes
Livet med diabetes, heriblandt mental trivsel, ernæring
og fysisk aktivitet
Diabetesteknologi, herunder pumpe- og
sensorbehandling
Forebyggelse og behandling af senkomplikationer –
herunder diabetisk retinopati og fodsår
Graviditet og diabetes
Kurset består af:
Et e-læringsforløb på 7,5 timer om diabetes, som man
selvstændigt gennemgår inden sit fremmøde
To sammenhængende dage med fremmøde, hvor
undervisningen tager udgangspunkt i det gennemførte
e-læringsforløb.

48

Undervisere og form:

Kurset henvender sig til nyansatte eller mindre
erfarne sygeplejersker i et diabetesambulatorium,
på endokrinologisk sengeafsnit eller sygeplejersker
som arbejder som nøgleperson på et
hospitalsafsnit.
Status
Første kursus blev afholdt med 28 deltagere i
efteråret 2021 i Region Syd. Der er planlagt et
tilsvarende kursus i foråret 2022, ligesom vi i
SDCN afholder et tilsvarende kursus i Nordjylland
målrettet kommunalt ansatte sygeplejersker.

Uddannelse og kompetenceudvikling
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Valgfrit element for
sygeplejestuderende
Sygeplejerskeuddannelsen Hjørring, UCN
Formålet med det valgfrie element er at opdatere
sygeplejestuderende på forskningsbaseret viden
om diabetes og dele de nyeste tiltag inden for
diabetesområdet. De studerende får på det
valgfrie element mulighed for at arbejde med
relevante og aktuelle sygeplejefaglige
problemstillinger relateret til mennesker med
diabetes, hvor der er sparring fra både
undervisere fra Sygeplejerskeuddannelsen i
Hjørring og undervisere fra Aalborg UH og RHN
m.m. med opdateret viden.

Symposium med Steno Diabetes
Center Aarhus
Formålet med symposiet er at blive opdateret på
den nyeste viden indenfor diabetes – denne gang

Hos Steno Diabetes Center Nordjylland er vi de
eneste, der i samarbejde med en
professionshøjskole, har udviklet et valgfrit
element på sygeplejerskeuddannelsens 7.
semester. Det er af stor betydning at afholde
aktiviteter målrettet studerende, da det har en
væsentlig betydning i forhold til fremtidig
rekruttering i det endokrinologiske område,
ligesom det sikrer opmærksomhed blandt
kommende sygeplejersker på sygdommen
diabetes.

med fokus på:

Målgruppe

Sekundært er formålet med symposiet også at

Diabetes og knogler
Diabetes og lipidmetabolisme
Autonom neuropati og gastroparese
Ketoner og SGLT-2 hæmmere
Kort om pumpebehandling og CGM
Håndtering af diabetes under indlæggelse
Kronikerkontrol og sammedagsscreening
Adipositas

fremme samarbejdet mellem Steno Diabetes Center

Sygeplejestuderende på 7. semester på
Sygeplejerskeuddannelsen, UCN.
Status
Det første valgfrie element blev afviklet i efteråret
2021. Der var stor søgning til det valgfrie element
med fuldt hold på 25 studerende, ligesom det
valgfrie element blev evalueret meget positivt af
de studerende. Det valgfrie element afvikles igen
i foråret 2022.

Aarhus og SDCN indenfor forskning og uddannelse.
Målgruppe
Diabetesinteresserede kliniske forskere,
speciallæger og uddannelseslæger fra Region Midt
og Nordjylland.
Status
Første symposium blev afholdt i efteråret 2021 i

Uddannelse og kompetenceudvikling

Århus med knap 50 tilmeldte. Vi håber, at symposiet
bliver en årlig begivenhed, således at der også i
2022 afholdes et symposium.

Uddannelse og kompetenceudvikling
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I øvrigt afholdte uddannelsestilbud i 2021

Afholdelse af 12 webinarer målrettet personer med diabetes, pårørende til personer med diabetes og/eller fagog/eller sundhedsprofessionelle – eksempelvis ”Bliv klog på diabetesdata i Region Nordjylland”, ”Diabetes og
mental trivsel”, ”Diabetisk neuropati” m.fl.
Udvikling og afholdelse af diverse kurser målrettet fag- og sundhedsprofessionelle – eksempelvis ”Øjenscreening
hos personer med diabetes” og ”Diabetes, pleje og behandling”.
Skræddersyede kurser målrettet et plejecenter, et bosted, et klinisk afsnit – eksempelvis i diabetes og
nyresygdom, diabetes og etniske minoriteter m.v.
Udvikling og afholdelse af temadage målrettet sundhedsprofessionelle – eksempelvis ”Temadag om overvægtige
børn og unge”, ”Hvordan møder vi patienterne i deres vanskelige følelser?”, ”Sygeplejefaglig Diabetes Temadag”,
”Temadag om diabetes, graviditet, fødsel og barsel” m.fl.
E-læringsmateriale: Eksempelvis ”PRO i diabetesbehandling”, ”Introduktion til diabetes” (udviklet af SDCS i
samarbejde med øvrige centre) og ”Mad og diabetes” (udviklet af SDCO i samarbejde med øvrige centre).
Uddannelse og vejledning af studerende på forskellige uddannelser, blandt andet medicin- og MEDISuddannelsen.
Journalclub for diabetessygeplejersker på Regionshospital Nordjylland.
Tilbuddene ”Få besøg af en diabetessygeplejerske” og ”Få virtuelt besøg af en diabetessygeplejerske”.
Virtuel Steno Diabeteskonference (udbydes i et samarbejde mellem de fem Stenocentre).

Aktiviteter der bl.a. igangsættes i 2022
Podcast om livet med diabetes

Uddannelse og

En podcastserie med fokus på fortællinger fra
voksne mennesker med diabetes om livet med

kompetenceudviklings-aktiviteter
målrettet kommunerne

diabetes, som det udformer sig på godt og ondt. Vi
går tæt på mennesker med diabetes gennem
samtale og udforsker de forskellige følelser, der kan

Med ansættelsen af en konsulent med
reference til både sporet Tværsektorielt
Samarbejde og Uddannelse og

være, når man lever med diabetes.

Kompetenceudvikling sættes der i 2022
fokus på blandt andet at etablere

Kompetenceudvikling, ansatte på SOSU-skoler

samarbejde med kommunerne om
kompetenceudviklingstilbud målrettet
fagprofessionelle og sparring om

I samarbejde med SOSU Nord udvikles et
undervisningsforløb målrettet undervisere, der på
skolen underviser i diabetes. Undervisningsforløbet
evalueres og justeres og forventes herefter at kunne
tilbydes til andre SOSU-skoler i Region Nordjylland.
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rehabiliteringstilbud. Herunder at have et
særligt fokus på parathed i forhold til
digitale sundhedsløsninger.
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Hvad sker der i 2022?
Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN) har siden opstarten i 2018 arbejdet fokuseret på at:
· Øge livskvaliteten og livslængden for borgere med diabetes
· Skabe en sammenhængende diabetesbehandling tæt på borgeren
· Bremse tilvæksten af nye diabetestilfælde
Den vision vil vi ikke ændre på. Men vi ønsker i 2022 at nytænke måden vi leverer sundhedsydelser på.
Mennesker med diabetes befinder sig i dag langt størstedelen af deres liv i en hverdag med familie, arbejde
og fritid - fjernt fra kontakten med deres diabetesbehandlere på hospitalet, hos egen læge eller i kommunerne.
Den enkelte persons behov for rådgivning og diabetesbehandling er meget individuel og kan skifte over tid.
Der kan derfor stilles spørgsmålstegn til den mangeårige tradition, hvor kalenderen, vagtplaner mv. har været
det afgørende element i tilrettelæggelsen af sundhedsydelser.
Vi ønsker at mennesker med diabetes skal komme til at opleve en diabetesbehandling og forebyggelse, som i
videst mulige omfang tilgodeser de individuelle behov og sundhedsydelser som leveres på patientens
præmisser og med respekt for patientens tid. Den hidtidige afhængighed af fysik skal afløses af mulighed for
fysisk såvel som digital/virtuel levering af sundhedsydelser - og vi skal bevæge os mod behovsdrevet
behandling og støtte.
Det behovsdrevne er et udtryk for, at der i langt højere grad end hidtil skal tages udgangspunkt i de behov
som patienter har, og i de behov som sundhedsprofessionelle ser. Behov som kan opstå på den korte bane
men som også kan være gældende på den længere bane.
Fremadrettet skal der være mulighed for, at de patienter, der har et øget behov, skal kunne imødekommes,
mens de patienter, der har mindre behov, også skal kunne imødekommes. Sparet tid og dermed ressourcer
skal gå fra de ressourcestærke til de mindre ressourcestærke patienter. Med rette kompetenceudvikling på
rette tid forudsættes den digitale/virtuelle udvikling af opgaver/sundhedsydelser at kunne ske løbende.
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Fire projekter, der vil kendetegne det nye år
I 2022 vil især fire projekter have fokus på at styrke den behovsdrevne støtte og behandling.

Hospitalet i lommen
'Hospitalet i lommen' er en brik i at skabe det behovsdrevne hospital. Der anvendes teknologier som
apps, browserbaserede tilgange, chat og streaming til at skabe nye muligheder for patienten til at
holde overblik over behandlingsforløb, selvmonitorering, dialog med behandler, skabe læring osv.

Virtuel Diabeteshus
Projektet skal sikre, at det nye diabeteshus indeholder løsninger der aktiverer, motiverer og
interagerer med bygningens brugere i vente- og opholdsområder. Løsningerne vil i første fase
fokusere på digital formidling af eksempelvis tilbud, forskning og andre elementer i
diabetesbehandlingen.

Datadrevet ledelse
Datadrevet ledelse indeholder to spor: Mindset og udvikling. Mindset dækker over
kompetenceudvikling, arbejdsmiljø og det datadrevne adfærdsmønster, mens udvikling dækker over
etablering, nytænkning og tilpasning af eksisterende datarapporter/kilder, der skal tilpasses til
operationelt, taktisk og strategisk niveau.

Kulturrejsen
I det nye diabeteshus skal voksen- og børneområdet være samlet. Tilsvarende bliver forskning, klinik
og administration en del af samme hus. Dette kræver nye arbejdsgange og et større fællesskab.
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Bilag 1: Økonomi
Beløb er angivet i t. kr.
Område

Budget

Regnskab

14.750

14.423

-327

-2%

Forskning

7.000

7.283

283

4%

Tværsektorielt samarbejde

4.250

3.323

-927

-22%

Uddannelse og kompetenceudvikling

4.250

2.968

-1.282

-30%

Ledelsespulje

1.200

757

-443

-37%

800

192

-608

-76%

Ledelse og administration

4.800

4.935

135

3%

Digitalt særkende

7.500

7.390

-110

-1%

44.550

41.270

-3.280

-7%

Supplerende behandling

Interrimsforanstaltninger

I alt

Balance

Andel af budget

Uddybbende bemærkninger
Generelt
I medfør af den mellem SDCN og Novo Nordisk Fonden indgåede aftale om faseforskydning af bevillinger fra 2020
og 2021 til 2024 og de følgende år, blev der fra budget 2021 afsat 0,25 mio. kr. fra Supplerende behandling og 0,50
mio. kr. fra hvert af områderne Tværsektorielt samarbejde, Uddannelse og kompetenceudvikling samt Særkendet.
Budgetkolonnen afspejler den faseforskydning af bevillinger.
Det samlede driftsresultat for SDCN er et mindre-forbrug på 3,280 mio. kr. - svarende til 7 % af bevillingen.
Forskning
Der ses et beskedent merforbrug i Forskning.
Tværsektorielt samarbejde
Området udviser et mindre-forbrug på 0,927 mio. kr. Corona-situationen betyder fortsat noget for mulighederne for
at gennemføre aktiviteter.
Uddannelse og kompetenceudvikling
Dette område er også ramt af corona-situationen og udviser et mindre-forbrug på 1,282 mio. kr.
Ledelsespulje
Ledelsespuljen udviser et mindre-forbrug på 0,443 mio. kr.
Interimsforanstaltninger
Et relativt beskedent forbrug af midlerne til interimsforanstaltninger medfører et mindre-forbrug på 0,608 mio. kr.
Ledelse og administration
Med et merforbrug på 0,135 mio. kr. er området tæt på budgetbalance.
Særkende
Regnskabstallene for Særkende viser et mindre-forbrug på 0,110 mio. kr. Særkendet har reelt et samlet forbrug på
9,365 mio. kr. men 1,875 mio. kr. er forbrugt fra hensatte midler fra tidligere år til projekt Tryg Skolegang ligesom
0,100 mio. kr. er en indtægt i samme projekt.
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Supplerende behandling
Supplerende behandling viser et mindre-forbrug på 0,327 mio. kr.
Nedenstående tabel viser fordelingen af regnskabstal på de enkelte supplerende behandlingsinitiativer.
Opgørelsen af økonomien i de enkelte initiativer er beregnet på to måder. Til nogle initiativer er der afsat et fast
personale med et fastsat timetal, hvilket medfører, at regnskabstal ikke adskiller sig væsentligt fra budgettal.
I andre initiativer er der mulighed for fleksibel tilpasning af personaleressourcer, så en anden end forudsat aktivitet,
vil medføre et regnskab, som afviger fra budgettet.
Kontoen 'Fælles for supplerende behandling' indeholder udgifter til klinisk afsnitsleder, projektledere og
kvalitetskonsulent. Aflønning af psykolog, fodterapeut og diætister indgår ligeledes, bortset fra de timer, disse
faggrupper har afsat i initiativer. Fra kontoen sker ligeledes aflønning af sygeplejersker, som er ansat til at varetage
supplerende behandling på tværs af initiativer, men også deres timer afsat til initiativer er fratrukket denne konto.
'Øvrige udgifter' indeholder personaleudgifter til klinisk personale, som er ansat i de lønafsnit, initiativerne hører
under, men som har timer, der endnu ikke er fordelt til konkrete initiativer eller som har timer i de initiativer, der
udviser et lavere regnskabstal end budgetteret (som følge af lavere aktivitet end forudsat). Administrative udgifter for
hele området, f.eks. apparatur, it, kontorartikler mv. - vil også være indeholdt i 'Øvrige udgifter'.
Steno Partner-aftalen har udløst en udgift på 1,307 mio. kr.

Beløb er angivet i t. kr.
Område

Budget

Regnskab

Balance

Andel af budget

Hotline for voksne

779

643

-136

-17%

Opstartsforløb for voksne

403

232

-171

-42%

Sammedagspakke til kompl. screening, Farsø

245

278

33

13%

Sammedagspakke til kompl. screening, Thisted

274

247

-27

-10%

Sammedagspakke til kompl. screening, Hjørring

133

133

0

0%

Sammedagspakke til kompl. screening, Aalborg

1.135

1.153

19

2%

Ungeklinik

562

719

157

28%

Gravide

929

695

-234

-25%

Hjerteinitiativ

671

561

-110

-16%

Nyresygdom

725

400

-325

-45%

Gastroenteropati

607

953

346

57%

Den akutte diabetiske fod

763

664

-99

-13%

Udvidet åbningstid - børn og unge

109

0

-109

-100%

Digitalt Diabetes-hospital

561

314

-247

-44%

Godt i Mål

687

139

-549

-80%

Fælles (afsn.leder, projekt, kvalitet, sgpl.)

4.236

4.236

0

0%

Steno Partner

1.307

1.307

0

0%

625

1.750

1.125

180%

14.750

14.423

-327

-2%

Øvrige udgifter
I alt SDCN
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Tak for at du læser vores årsrapport
Kontakt os gerne, hvis du har spørgsmål til særlige indsatser
og projekter eller ønsker at samarbejde med os.

Følg os på sociale medier
Hold dig opdateret om SDCN på LinkedIn eller følg vores
Facebook-gruppe: Diabetes Nordjylland - Lev godt med det.

Læs mere på sdcn.dk

