Region Sjælland

Sundhedsstyrelsens rådgivning vedr. Region Sjællands plan for etablering af Steno Diabetes Center Sjælland
Regionen har med brev den 22. maj 2018 anmodet Sundhedsstyrelsen om rådgivning vedr. oprettelsen af Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS). Sundhedsstyrelsen takker regionen for anmodningen.
Sundhedsstyrelsen finder overordnet set, at etableringen af SDCS kan medvirke
til et væsentligt løft på diabetesområdet, både fagligt og vidensmæssigt samt på
regionalt og nationalt niveau.
Sundhedsstyrelsen baserer sit svar på publikationerne, ’Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes’ fra 2017, ’Den Nationale
Handlingsplan for Diabetes’ fra 2017, samt Sundhedsstyrelsens specialevejledninger.
Sundhedsstyrelsen ser positivt på, at der med oprettelsen af SDCS er et særskilt
fokus på samarbejde med psykiatrien og på gruppen af mennesker med en psykisk lidelse og diabetes, samt at der etableres en behandlingsenhed i psykiatrien. Det er desuden positivt, at denne indsats også prioriteres forskningsmæssigt
mhp. at udvikle ny viden til brug i hele landet.
Det tværfaglige samarbejde og den sammenhængende indsats er vigtig, for at
skabe gode forløb for patienter med diabetes. Sundhedsstyrelsen ser med tilfredshed, at dette også er pointeret i drejebogen for SDCS. Styrelsen vil generelt gøre opmærksom på vigtigheden af, at de samme indsatser ikke tilbydes i
både sygehusregi og i primærsektor og dermed overlapper. Understøttelsen af,
at indsatsen foregår i primærsektor når det er muligt, er desuden vigtig, jf. Den
Nationale Handlingsplan for Diabetes. Styrelsen ser ligeledes positivt på, at patientuddannelse prioriteres højt. Styrelsen vil opfordre regionen til at overveje,
hvordan samarbejdet med primærsektoren optimeres og samtidig være opmærksom på, hvor patientuddannelsen placeres, da nydiagnosticerede patienter
med diabetes, som hovedregel gerne skal have information om sygdommen og
patientuddannelse/ forebyggelses- eller rehabiliteringstilbud i kommunerne.
Ifølge Sundhedsstyrelsens anbefalinger til Forebyggelsestilbud til borgere med
kronisk sygdom skal alle kommuner have sundhedsfaglige rehabiliteringstilbud
til borgere med diabetes.
At SDCS har fokus på ulighed i sundhed i relation til mennesker med diabetes
og multisygdom ses som positivt og oprettelsen af en systematisk opsporing
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blandt indlagte højrisikogrupper ses som et positivt tiltag og i overensstemmelse med Den Nationale Diabeteshandlingsplan fra 2017. Det samme gør sig
gældende for SDCS’ fokus på børn og unge med diabetes, samt SDCS’ fokus
på uddannelse og kompetenceudvikling for de sundhedsprofessionelle i både
kommuner, almen praksis og på regionens sygehuse.
Region Sjælland beskriver i drejebogen for SDCS, at SDCS etableres med udgangspunkt i Region Sjællands sygehusplan, og at organiseringen baseres på
den nuværende sygehusstruktur. Sundhedsstyrelsen noterer sig, at varetagelsen
af behandlingen bevares på de nuværende sygehusenheder, og at SDCS fokuserer på udviklingen af behandlingen, forskning, uddannelse og kompetenceudvikling mm.
Sundhedsstyrelsen bemærker, at det i drejebogen beskrives, at gravide med
prægestationel diabetes i visse tilfælde går til kontrol på både Rigshospitalet og
et lokalt sygehus i Region Sjælland. Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at
specialfunktionen ’Gravide med prægestationel diabetes mellitus (<300 pt.)’ er
omfattet af Sundhedsstyrelsens specialeplan som højt specialiseret funktion i
specialevejledningerne for Intern medicin: endokrinologi og Gynækologi og
obstetrik. I den gældende specialeplan fremgår ingen sygehuse i Region Sjælland, til at have en godkendelse til varetagelse den højt specialiserede funktion.
Sundhedsstyrelsen forventer, at den gældende specialeplan overholdes, såvel i
denne forbindelse, som i forbindelse med ændringer/supplering af andre funktioner, som reguleres via specialeplanen. Ved behov for yderligere rådgivning ift.
specialeplanen er regionen velkommen til at kontakte Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsen ser frem til den fortsatte dialog omkring planerne for etablering af SDCS, og står til rådighed ved behov for uddybning af ovenstående.
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