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Sundhedsstyrelsen takker for regionens anmodning om rådgivning vedr. oprettelse af Steno Diabetes Center Odense (SDCO).
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Sundhedsstyrelsen finder overordnet set, at etableringen af SDCO kan medvirke til et væsentligt løft på diabetesområdet, både fagligt og vidensmæssigt samt
på regionalt og nationalt niveau. Sundhedsstyrelsen noterer sig, at diabetesindsatsen og SDCOs virke til enhver tid vil bygge på regionens strategier, forløbsprogrammer, sundhedsplaner og sundhedsaftale og skal gøre opmærksom på, at
dette ligeledes gælder ift. nationale strategier, anbefalinger mv.
Sundhedsstyrelsen ser positivt på, at der fokuseres på, at SDCO skal medvirke
til en styrket koordinering og indsats på alle regionens sygehuse, bl.a. ved at de
øvrige sygehuse i regionen inddrages som Steno Partnere, samt styrke samarbejdet på tværs af sektorer gennem forskellige projekter. Sundhedsstyrelsen er
enig i dette, idet fokus på det tværfaglige samarbejde og koordinering med øvrige sygehuse i regionen samt det tværsektorielle samarbejde generelt med bl.a.
praksisområdet og kommunerne er særdeles vigtigt, også set i lyset af, at SDCO
har hovedfokus på type 2-diabetespatienter, hvor hovedparten (80 %) ses i almen praksis og får tilbud i kommunerne. Styrelsen ser ligeledes positivt på, at
regionen lægger vægt på, at SDCO skal arbejde nært sammen med de øvrige
danske Steno Diabetes Centre (når disse er oprettet) for på den måde at sikre
bred, national vidensdeling ud over det intraregionale samarbejde.
Det tværfaglige samarbejde er væsentligt ift. håndtering af den multisygdom,
som ofte vil være en del af mennesker med diabetes’ sygdomsbillede, hvor
håndteringen af nogle komplikationer ved diabetes vil foregå på afdelinger
uden for SDCO. Sundhedsstyrelsen finder det positivt, at dette også er pointeret
i ’Drejebog for etablering af Steno Diabetes Center Odense’ af den 14. juni
2017, hvor der bl.a. indtænkes etablering af et udgående team.
Med SDCO samles en central del af det endokrinologiske speciale på en ny enhed. Sundhedsstyrelsen finder det væsentligt, at regionen i denne sammenhæng
gør sig overvejelser i forhold til mulige afledte konsekvenser i forhold til øvrige
områder inden for endokrinologi med henblik på at sikre komplethed i specialet, herunder hensynet til faglig udvikling, rekruttering og helhed på de endokrinologiske afdelinger i regionen.
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I Sundhedsstyrelsens specialeplanlægning er defineret en række specialfunktioner inden for diabetesområdet, blandt andet i specialevejledningerne for intern
medicin: endokrinologi, gynækologi & obstetrik og pædiatri. Godkendelser til
varetagelse af specialfunktioner er matrikelspecifikke, og der bør være overvejelser i det videre forløb omkring status for SDCO i relation til specialeplanlægning, herunder om nybyggeriet til SDCO tænkes som en specifik ny matrikel i relation til OUH. Sundhedsstyrelsens skal for god ordens skyld gøre opmærksom på, at flytning af godkendelser til at varetage specialfunktioner skal
godkendes af Sundhedsstyrelsen, hvorfor der skal indsendes ansøgning herom.
Sundhedsstyrelsen ser positivt på, at SDCO har fokus på uddannelse og kompetenceudvikling for de sundhedsprofessionelle i både kommuner, almen praksis
og regionens sygehuse med henblik på at forbedre diabetesbehandlingen.
Sundhedsstyrelsen finder det hensigtsmæssigt, at SDCO i Region Syddanmark
indgår i lægers videreuddannelse, blandt andet i speciallægeuddannelsen i intern medicin: endokrinologi, ligesom der kan være behov for uddannelsespladser inden for andre autoriserede sundhedsuddannelser.
Sundhedsstyrelsen ser frem til den fortsatte dialog omkring planerne for etablering af SDCO og står til rådighed ved behov for uddybning af ovenstående.
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