Steno Diabetes Center Odense (SDCO)
SDCO er ét af fem Steno Centre i Danmark – et i hver region.
Centrene har hver deres særkende. For SDCO er det Type 2-diabetes.
Fælles gælder det, at centrene arbejder med:
 At løfte niveauet for alle danskere med diabetes gennem optimeret patientrehabilitering, -pleje og
-behandling
 Nationale samarbejder om forskning, sundhedsfremme og uddannelse
Alle centrene er finansieret af Novo Nordisk Fonden.
Visioner for SDCO’s arbejde:
 At bremse væksten i antallet af personer med nyopstået diabetes
 At personer med diabetes opnår normal livslængde og livskvalitet.
SDCO har fire kerneaktiviteter, der samlet skal være med til at nå visionen:
Behandling og forebyggelse af senkomplikationer:
 Varetage diabetesbehandling og forebyggelse af senkomplikationer for cirka 9.000 personer med
diabetes inkl. patientundervisning på SDCO.
Klinisk Forskning:
 Via et nært samspil mellem forskning og praksis levere et markant bidrag til en styrket behandling og
forebyggelse af diabetes til gavn for den enkelte person med diabetes.
 Udvikle et af verdens førende miljøer for klinisk diabetesforskning – baseret på de i forvejen stærke
forskningsmiljøer i region Syddanmark.
Kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle:
 Være drivkraft bag en forbedret kompetenceudvikling og uddannelse af sundhedsprofessionelle på
tværs af sektorer.
 Sikre, at kompetenceudvikling og uddannelse understøtter niveauet for forebyggelse, tidlig
opsporing og behandling både på sygehuse, i praksissektor og i kommuner.
Tværsektorielt samarbejde:
 Styrke styringen af forebyggelsesindsatsen i tæt samarbejde med kommunerne og praksissektoren
 Udgøre et kraft- og kompetencecenter for tværsektorielt samarbejde om forebyggelses- og
behandlingstiltag.
Ernæringsfaglige indsatser på SDCO
På det ernæringsfaglige område arbejder vi ind i flere af de ovennævnte kerneaktiviteter, dog primært
kompetenceudvikling af sundhedsprofessionelle.
En af de væsentlige opgaver, er at opsamle og dele ernæringsfaglig viden på diabetesområdet.
Denne viden formidler vi bl.a. i undervisning af sundhedsprofessionelle som sygeplejersker, social- og
sundhedsassistenter i kommunerne, praksispersonale, pædagoger på bosteder m.fl.
Kurserne afholdes bl.a. som klassiske holdtilbud men også som tilpasset kompetenceudvikling fx: Book en
diabetesekspert, hvor en institution el.lign. kan booke en underviser som kommer ud og understøtter en
personalegruppe inden for et udvalgt ønsket område.
Herudover udvikles nye kurser, læringsmaterialer mm. Som eksempel udarbejder vi i øjeblikket et Elæringskursus om mad og diabetes.
Link til nuværende udbud af kurser på SDCO: https://rsd.plan2learn.dk/, søg på SDCO i søgefeltet.
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