
Drøftelsessag: Steno Diabetes Center Copenhagen 

BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE 

Den 18. august 2015 tiltrådte regionsrådet et principielt grundlag for etablering af et diabetescenter ved Herlev 
Hospital med støtte fra Novo Nordisk Fonden på op til 2,8 mia. kr. 
  
Centret Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) etableres på baggrund af en vision og målsætninger, som 
tager afsæt i et oplæg, der understøtter regionsrådets visioner og målsætninger i henholdsvis Fokus og Forenkling, 
Hospitalsplan, Sundhedsaftale og REVUS. Centret vil være 100% ejet af Region Hovedstaden og det skal være fuldt 
integreret i det offentlige sundhedsvæsen. 
  
Administrationen er i gang med at konkretisere et oplæg for etablering af centret, som forventes forelagt 
regionsrådet til beslutning i april 2016 og for Novo Nordisk Fonden i maj 2016 med henblik på endelig aftale om 
bevilling. Konkretisering af grundlaget vil ske med inddragelse af hospitaler (læger, sygeplejesker og forskere), 
universiteter, patientforeninger, kommuner, Praktiserende Lægers Organisation (PLO), Dansk Sygeplejeråd (DSR) 
m.fl. Ligeledes planlægges en inddragelse af sundhedsudvalget og erhvervs- og vækstudvalget i processen. 
  
Som afsæt til udvalgets drøftelse af centrets rolle med at styrke forskning, innovation, infrastruktur og samarbejde på 
diabetesområdet vil SDCC projektdirektør Kristian Johnsen på mødet holde et oplæg om status på processen.  

INDSTILLING 

Administrationen indstiller: 
  
at erhvervs- og vækstudvalget drøfter centrets rolle i at styrke forskning, innovation, infrastruktur og 
samarbejder på diabetesområdet. 

POLITISK BEHANDLING 

Drøftet. 

SAGSFREMSTILLING 

Den 18. august 2015 tiltrådte regionsrådet et principielt grundlag (se vedlagt bilag) for etablering af et 
diabetescenter ved Herlev Hospital med støtte fra Novo Nordisk Fonden på op til 2,8 mia. kr. - Steno Diabetes 
Center Copenhagen (SDCC).  
  
Etableringen af centret er en integreret del af en styrket infrastruktur for behandling og klinisk forskning, samt et 
forbedret samarbejde mellem regionens hospitaler og universiteter, samt andre offentlige og private aktører. Med 
inspiration fra de førende diabetescentre i verden, bl.a. Joslin Diabetes Center i Boston, sigtes efter tre bærende 
målsætninger for centret: 

l Verdens bedste behandling for diabetikere i et sammenhængende sundhedssystem 

l Ét af verdens førende miljøer for klinisk diabetes forskning, der kan komme diabetikere i hele verden til gavn 

l Greater Copenhagen som globalt fyrtårn indenfor diabetesuddannelser- og innovation 

Målsætningerne er i overensstemmelse med initiativer i Hospitalsplan 2020 og Sundhedsaftale 2015-2018 og 
kræver følgende for at blive realiseret: 

1. Centret etableres som den største behandlingsenhed for Region Hovedstadens diabetikere 

2. Centret etableres som samlingspunkt for klinisk personale og forskere i regionen inden for diabetes, der 
dækker både forebyggelse og behandling af sygdommen og dens komplikationer 



3. Centret opføres som en ny bygning på Herlev Hospitals matrikel. 

Det nuværende Steno Diabetes Center overdrages til Region Hovedstaden og det nye center vil blive 100% ejet af 
Region Hovedstaden. Det er planen, at centret står færdigt i 2020. Centeret vil kunne behandle mere end 11.000 
patienter årligt inden for alle typer af diabetes og have 24-timers døgndækning for hele Region Hovedstaden i tæt 
samarbejde med akuthospitalerne. Tilbuddet vil indgå i fritvalgsordningen, og kan dermed komme patienter til gode i 
hele landet. 
  
Centret vil - udover de politiske målsætninger i både Hospitalsplan og Sundhedsaftale - også understøtte nogle af 
målsætningerne i REVUS og ambitionerne for Greater Copenhagen, hvor borgerne skal have høj livskvalitet, leve 
længere og sundere, internationale topforskere skal tiltrækkes og hjemtagne eksterne midler skal stige. Centret skal 
tilbyde unik infrastruktur, samarbejde og sparring for forskere og fagprofessionelle samt give én indgang for 
samarbejdspartnere til forskning og innovation på diabetesområdet. Der vurderes at være betydeligt potentiale for 
bedre samarbejde mellem diabetesforskningen på regionens hospitaler og private eller offentlige 
samarbejdspartnere. Dette gælder særligt i forhold til at gøre yderligere nytte af regionens samlede patientvolumen 
og datagrundlag. I dag hæmmes samarbejde i et vist omfang af, at regionens hospitaler ikke samarbejder 
tilstrækkeligt om fx patientgrundlag for kliniske forsøg. Samtidig er der ikke én tværgående indgang for eksterne 
partnere. 
  
Administration foreslår, at erhvervs- og vækstudvalget inddrages igen på et udvalgsmøde i marts 2016. Det 
endelige aftalegrundlag forelægges til godkendelse i forretningsudvalget og regionsrådet i april 2016 og til 
godkendelse i Novo Nordisk Fondens bestyrelse i maj 2016. 

ØKONOMISKE KONSEKVENSER 

En tiltrædelse af indstillingen indebærer ikke i sig selv økonomiske konsekvenser. 

KOMMUNIKATION 

Ingen særskilt kommunikationsindsats planlagt. 
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