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For personer med Type-1 diabetes: 

 Forskning, udvikling og afprøvning af ny teknologi
fx insulinpumper, glukosesensorer og telemedicin

 Forskning og behandling i sendiabetiske komplikationer 
fra screening over behandling til rehabilitering

 Forskning i andre indsatsområder

For personer med Type-2 diabetes:

 Forskning og behandling med hovedvægt på patienter i de senere 
faser i sygdommen, hvor senkomplikationer og komorbiditet præger 
billedet

Fællestræk for Steno Diabetes Centre
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Steno Diabetes Center Sjælland har et særligt fokus på 
at minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes

Steno Diabetes Center Sjælland4

SDCS skal udvikle nye målrettede tiltag til sårbare personer, 
som i dag ikke dækkes tilstrækkeligt af den eksisterende 
diabetesindsats på sygehuse, i kommuner og i almen praksis. 

Fokus på forebyggelse af diabetes og følgesygdomme for 
sårbare personer. 

SDCS regional enhed
SDCS diabetesklinikker
SDCS udefunktioner
SDCS børneafdelinger
SDCS psykiatri

Nykøbing F

Næstved

Køge

Roskilde
Holbæk

Slagelse

Kalundborg

Nakskov

Planlægningen har været i to trin

1. Skabe en bedre forståelse af, hvordan de sårbare tænker og agerer

2. Afdække hvad man allerede ved virker og motiverer de sårbare
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KOMPETENCECENTER FOR PATIENTOPLEVELSERS KONKLUSIONER IFT. 
SÅRBARE

For sårbare diabetespatienter overskygges sygdommen af 
andre udfordringer i hverdagen1.
Mange sårbare diabetespatienter ser ikke diabetes som en 
sygdom, der kræver daglig regulering og opmærksomhed 2.

Sårbare diabetespatienter er i stor risiko for at falde ud af deres 
behandling – og har svært ved at komme tilbage af egen kraft 3.
Sårbare diabetespatienter med mange kontaktflader har behov for 
mere sammenhæng og helhedstænkning4.

Når sårbare diabetespatienter skaber positive ændringer ift. deres 
diabetes, er de ofte motiveret af større mål i livet, der ikke knytter sig til 
sygdommen  

5.

Fundamentet har været at få en bedre forståelse af målgruppen ”sårbare personer med diabetes” 
fx hvad er det der gør, at de ikke tager imod de eksisterende tilbud? Og hvad kunne få dem til at tage imod tilbuddene.

I den forbindelse er der bl.a. udarbejdet en undersøgelse af KoPa (Kompetencecenter for patientoplevelser): 
”Livet med diabetes – sårbare diabetespatienters fortællinger”. Rapporten ligger på www.patientoplevelser.dk
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FOR AT MINIMERE ULIGHED I SUNDHED AFPRØVES:
•Udvikling af nye behandlingstilbud og forebyggelsesindsatser målrettet sårbare personer.
• Indsatser  og konsultationer tilpasset den enkeltes behov og ressourcer fx udvidelse af  

konsultationstider, akuttider, hjemmebesøg.
•Opsøgende tilbud fx diabetesbus til både undersøgelse og screening.
•Mulighed for støttefunktioner i mødet med behandlings-systemet fx støtteperson for at undgå 

udeblivelser og sikre tryghed.
•Tidlig opsporing blandt personer i højrisikogruppe fx personer med svær overvægt

Eksempler på nye tiltag rettet mod sårbare personer og 
som løbende evaluere effekterne

Alle nye tiltag i Steno Diabetes Center regi igangsættes som udviklingsprojekter, der løber over 3 år, 
hvor effekterne løbende evalueres. Det er helt afgørende med en struktureret evaluering for at få information om 

effekten af tiltaget. Hvis et udviklingsprojekt i regi af Steno Diabetes Center har positive effekter vil der blive arbejdet 
på at få det udbredt til andre diabetesenheder. 
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I planlægningen af Steno Diabetes Center Sjælland og det særlige fokus på at minimere ulighed i 
sundhed i relation til diabetes har vi arbejdet ud fra en hypotese om:

• En rigtig stor gruppe af diabetespatienter tager imod det nuværende tilbud og dette tilbud skal 
kvalitetsforbedres

• Hvis vi skal minimere ulighed i sundhed i relation til diabetes skal vi have særligt fokus på at udvikle 
et tilbud til ”sårbare personer med diabetes”. Således at de i højere grad tager imod tilbuddet og 
dermed får deres diabetes bedre reguleret. 

Ulighed i kræft7

Hvordan minimeres ulighed i sundhed i relation til 
diabetes?
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Vil erfaringerne kunne anvendes på kræftområdet?

Hvad der har gode effekter 
for sårbare personer med diabetes

i et Steno Diabetes Center 
vil kunne adopteres og afprøves 
på andre patientgrupper fx kræft
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