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Udvikling i antal personer med type 2-diabetes 

1): Green et al. Clinical Epidemiology 2015; 7:421–430 

Antal patienter 
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Organisering af diabetesbehandlingen 

Børn med diabetes 

Voksne med type 1 diabetes  

Gravide med diabetes 

Voksne med type 2 diabetes 

Hospitalsambulatorier Almen praksis 



Region Midtjylland 

~75000 personer med 
diabetes 
 
~13000 behandles på 
hospitalerne 
 
~4800 på AUH 
 
~8000 på SDCA 



H.C. Hagedorn 
Grundlægger af Niels Steensens Hospital, 

senere Steno Diabetes Center, i 1932 

Brande, 1916 



Marie og 
August Krogh 



Hvor kommer pengene fra? 
THE	NOVO	NORDISK	FOUNDATION	
THE	HISTORY	OF	

December	1922:	Krogh	returns	to	
Denmark	with	insulin	rights	

March	1923:	First	Danish	
insulin	tested	on	a	patient		

1925:	Nordisk	Insulin	Foundation	and	
Nordisk	Insulinlaboratorium	established	

1925:	Novo	Terapeutisk		
Laboratorium	founded	

1924:	The	
break	

1951:	Novo’s	
Foundation	established	

1989:	The	merger	of	
Nordisk	Gentofte	
and	Novo	Industri	
into	Novo	Nordisk	

1989:	The	Novo	Nordisk	
Foundation	is	established	
through	the	merger	of	
Nordisk	Insulin-
laboratorium,	Nordisk	
Insulin	Foundation	and	
Novo’s	Foundation	

January	2000:	The	
de-merger	of	Novo	
Nordisk	into		
Novo	Nordisk	and	
Novozymes	

December	1999:	
Novo	A/S	is	
established	



Hvor kommer pengene fra? 

Investments 

Corporate	interests	

>  Scien'fic research

>  Innova'on

>  Educa'on

>  Outreach

>  Humanitarian and  
social causes

Grant-giving	ac1vi1es	

Divi
de

nd
s Payouts

100%	shares	

The	Novo	Group	

Divi
dends Dividends





Steno Diabetes Center Aarhus - SDCA 

•  Samarbejde mellem RM og Novo Nordisk Fonden om et samlet løft af 
diabetesindsatsen i Region Midtjylland 

•  Novo Nordisk Fonden understøtter SDCA med ca. 1,4 mia. kr. over en 
10-årig periode  

 



Overordnede målsærninger 

� SDCA udvikler og implementerer evidensbaserede 
behandlingstilbud af højeste internationale kvalitet  

� SDCAs indsatser tilrettelægges på� patientens 
præmisser  

� SDCA skal styrke en sammenhængende og 
forebyggende diabetesindsats  

� SDCA bidrager til at konsolidere og fremme 
Danmarks placering i den internationale elite inden 
for klinisk diabetesforskning  



Hvad skal der foregå ved SDCA? 



Hvad skal der foregå ved SDCA? 

Øget samarbejde 
med øvrige AUH:  
• Gravide med diabetes 

• Nyrekomplikationer 

•  Hjerte/blodtryk 

• Øjenkomplikationer 

• Neuropati 
• mv., mv. 

•  Udgående 
diabetesfunktion 

•  Hotline 

 
 



hovedfunktions-
behandling 

hovedfunktions-
behandling 

hovedfunktions-
behandling 

hovedfunktions-
behandling 

Hovedfunktions- og højt 
specialiseret behandling 
for  
AUH optageområde 

Behandling i 
specialklinikker for hele 
regionen 



SDCA: Fysisk enhed og organisation 



SDCA og social ulighed 
- en diabetesindsats på patientens præmisser  

� Social ulighed pga. geografi:  
� Steno Diabetes Center Aarhus skal bl.a.:  

- være et videns- og kompetencecenter for hele regionen  

- have udgående funktion til sårbare patienter  

- gennemføre uddannelsesindsats rettet mod sundhedsfaglige i alle sektorer  

 

Social ulighed pga. bl.a. socioøkonomi:  
Steno Diabetes Center Aarhus’ kan bl.a. iværksætte:   

-  Differentierede behandlingstilbud 

-  Forskningsprojekter 

-  Uddannelsestilbud 

-  Tværsektorielle samarbejdsprojekter 
 

 

 



SDCA under opbygning 
 
 
De første milepæle:  
 
•  Ansættelse af centerdirektør 
•  Ansættelse af øvrig ledelse 
•  Etablering af rammer for en afdeling/et center 

”SDCA” 
•  Beskrivelse af de første tilbud rettet mod 

patienter 
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8. ORGANISERING 
 
Kapitlet beskriver: 
 

! SDCAs interne organisering 
! Centerdirektør 
! Behandlingsorganisation 
! Forskningsorganisation 
! Uddannelsesorganisation 
! Stab 

 
Organisationsstrukturen på SDCA skal understøtte den samlede ambition om at være et internationalt 
førende diabetescenter, der spiller en central rolle i at løfte diabetesindsatsen i Region Midtjylland og 
nationalt. Centralt for organiseringen er, at den understøtter en agil, selvstændig enhed med klare 
strukturer og –referencerammer. SDCAs interne organisering skal understøtte et tæt samspil mellem 
kerneaktiviteterne. 
 
Organiseringen skal ses i sammenhæng med ledelsesmodellen, som er beskrevet i kapitel 0.  SDCAs interne organisering 8.1.

SDCAs ledelse udgøres af en centerdirektør, en stabschef med ansvar for sekretariatet og 
projektorganisationen, en klinikledelse, bestående af en lægelig klinikchef og en oversygeplejerske 
med ansvar for behandling og kvalitet, en forskningschef med ansvar for forskning samt en 
uddannelseskoordinator med ansvar for uddannelse jf. nedenstående, overordnede 
organisationsdiagram (Figur 21). 

 
Figur 21 SDCAs interne organisation 

 
 

Lederen/koordinatoren af hvert område, hhv. behandling, forskning, uddannelse, stab og enheden for 
sammenhæng i patientforløb, refererer direkte til centerdirektøren. Det er væsentligt, at der er en høj 
grad af interaktion og dialog i ledergruppen for at sikre et nært sammenspil mellem kerneområderne.   
 
Der er mulighed for, at de største faggrupper i centret også vil have en koordinator inden for de 
pågældende fagområder f.eks. diætister og fodterapeuter. 
 

Organisering 
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