Hvorfor etableres Steno Diabetes Center Copenhagen?
Diabetes er en voksende udfordring regionalt, nationalt og globalt. Diabetesområdet i
Region H er veludviklet med lokale spidskompetencer, men med udviklingspotentiale.
Historisk set, har Steno Diabetes Center været grobund for en stor del af udviklingen af
diabetesbehandling og-forskning i regionen, ejet af Novo Nordisk A/S. Der er opstået en
unik mulighed for at blive et regionalt, nationalt og internationalt kraftcenter på diabetesområdet gennem en fuld integration i Region H. Steno Diabetes Center Copenhagen
(SDCC) etableres derfor som ét samlet kraftcenter ved Herlev Hospital. Centret skal på
sigt behandle op til 11-13.000 patienter ved ibrugtagning af den nye bygning i 2020.

Hvordan er SDCC blevet til?
Region Hovedstaden og Novo Nordisk Fonden besluttede i foråret 2015 at samarbejde
om at udvikle en ny vision for patientcentreret diabetesbehandling i verdensklasse. Dette
skal udmøntes i Steno Diabetes Center Copenhagen, SDCC.

Hvad er SDCC’s ambition?
SDCC skal positionere Region Hovedstaden og Greater Copenhagen som internationalt
ledende inden for personcentreret diabetesbehandling og forebyggelse. Ambitionen for
SDCC’s rolle omfatter tre målsætninger:


At udbyde et af de bedste behandlingstilbud globalt til personer med diabetes i et
sammenhængende sundhedssystem.



At skabe et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning og sundhedsfremmeforskning.



At gøre Region Hovedstaden og Greater Copenhagen til et globalt fyrtårn inden for
innovativ diabetesuddannelse.

Hvad bliver SDCC’s kerneaktiviteterne?
SDCC kommer til at have fire kerneaktiviteter, der i tæt integreret samarbejde skal være
med til at løfte behandlingsniveauet for diabetespatienter i Region Hovedstaden og forbedre forebyggelse af sygdommen generelt.
Behandlingen på SDCC skal være på højde med, og helst bedre end på de bedste diabetesbehandlingscentre i verden. SDCC vil udbyde både standardbehandling, som man
kender fra i dag, og supplerende, udviklingsorienteret behandling, som eksempelvis støtte til sårbare grupper og mobile behandlingsteams.
Kliniske forskning skal føre til bedre forebyggelse gennem tidlig opsporing af personer
med særlig høj risiko for at få diabetes, samt til udvikling af nye evidensbaserede behandlingsmetoder.
Sundhedsfremme- og forebyggelsesaktiviteter skal, igennem forskning, udvikling
og implementering af redskaber og metoder i samarbejde med især kommuner og almen
praksis, forebygge diabetes og gøre livet lettere for eksisterende patienter.
Uddannelsestilbud til sundhedspersonale, patienter og pårørende skal løfte det generelle vidensniveau inden for diabetes, så sundhedsprofessionelle på tværs af sektorer og
faglighed kan levere den bedst mulige behandling og forebyggelsesindsats, og samtidig
øge kvaliteten af patienters og pårørendes egenomsorg. Derudover skal SDCC fungere
som et globalt førende videnscenter, der formidler diabetesrelateret viden.

Hvordan vil SDCC have den enkelte person i fokus?
Personcentrering er grundprincippet for SDCC. Princippet indebærer, at personer med
diabetes og deres pårørende er det naturlige omdrejningspunkt for centrets aktiviteter
og fysiske rammer. Dette omfatter eksempelvis et specielt fokus på sårbare grupper og
børn.

Hvordan vil SDCC samarbejde om diabetesindsatsen i Region H?
Et center i verdensklasse forudsætter, at SDCC er en integreret del af sundhedsindsatsen i Region H. Det vil især sige samarbejde med regionens hospitaler, kommuner og
almen praksis samt andre offentlige og private aktører inden for forskning og uddannelse.

Hvem skal komme på SDCC?
Når SDCC flytter ind på det nye center ved Herlev Hospital, vil centret behandle 11.13.000 patienter. Følgende patientgrupper skal høre til det nye center:


Alle diabetespatienter fra Herlev og Gentofte Hospital fra slut 2020.



Type 1 patienter med insulinpumpe fra hele Region Hovedstaden flyttes successivt
frem til ibrugtagning af bygningen i 2020.



Nydiagnosticeret type 1 patienter fra hele Region Hovedstaden fra 2017.



Børn med diabetes fra hele Region Hovedstaden fra ibrugtagning af bygningen i
2020.



Gravide patienter med præ-gestationel diabetes fra hele Region Hovedstaden skal
behandles på SDCC, men have deres graviditetskontroller på Rigshospitalet, Blegdamsvej, fra ibrugtagningen af bygningen i 2020.



Gravide patienter med gestationel diabetes skal enten tilgå SDCC eller Rigshospitalet
afhængig af lokalt behandlingssted, med opfølgning på SDCC efter endt graviditet,
fra ibrugtagningen af bygningen i 2020.

SDCC vil desuden som i dag tilbyde behandling til patienter på højt specialiseret niveau,
herunder patienter med særlige diabetestyper. Herudover har alle læger i og uden for
Region Hovedstaden og Region Sjælland mulighed for at henvise patienter til centret. I
forbindelse med akut indlæggelseskrævende sygdom indlægges patienten som udgangspunkt altid på akuthospitalet i sit planområde.

Hvordan vil det nye center komme til at se ud?
SDCC opføres som en ny bygning ved Herlev Hospital. De fysiske rammer skal være indbydende for både patienter og pårørende – uanset alder og sygdomstilstand. Der skal
blandt andet være særlige rammer for børn; foruden børneambulatoriet, eksempelvis
også områder, der ansporer til læring, leg og trivsel. SDCC indrettes med nem adgang til
Herlev Hospital og placeres godt i forhold til privat og offentlig transport. Udearealerne
udformes, så patienter og pårørende kan slappe af i fredfyldte omgivelser. Centret forventes at blive ca. 18.000 m² stort.

Indvielse af det nye SDCC
I januar 2017 bliver det nuværende Steno Diabetes Center overdraget til Region Hovedstaden fra Novo Nordisk A/S. Fra 2017 til 2020 vil visionen gradvist udmøntes på SDCC
under nyt ejerskab, indtil den nye bygning indvies og tages i brug i slutningen af 2020.

