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Til: Erhvervs- og vækstudvalget 

Proces for etablering af Steno Diabetes Center 

 

Fra vision til beslutning om etablering 

Den 18. aug. 2015 tiltrådte regionsrådet et visionsoplæg for etablering af Steno Diabe-

tes Center Copenhagen (SDCC), som administrationen har udarbejdet i samarbejde 

med Novo Nordisk Fonden (NNF) og i dialog med Novo Nordisk A/S. Den 8. sept. 

2015 tiltrådte bestyrelsen for NNF tilsvarende visionsoplægget med en principbeslut-

ning om en donation på op til 2,8 mia. kr. til medfinansiering af SDCC frem til 2029. 

 

Visionsoplægget er siden august blevet konkretiseret i en drejebog i en proces, som 

har omfattet inddragelse af op mod 100 fagfolk og ledere fra hospitaler, kommuner, 

universiteter, professionshøjskoler, almen praksis, PLO Hovedstaden og DSR Hoved-

staden mfl. Drejebogen vil danne grundlag for etableringer af SDCC samt bevillings-

aftalerne med Novo Nordisk Fonden og aftaler med Novo Nordisk A/S om overdra-

gelse af medarbejdere og aktiviteter fra det nuværende Steno Diabetes Center (SDC).  

 

Som aftalt er det politiske niveau inddraget ved præsentation af projektet i Sundheds-

udvalget og Erhvervs- og Vækstudvalget i januar 2016 samt forelæggelse af det nuvæ-

rende udkast for Sundhedsudvalget den 15. marts og Erhvervs- og vækstudvalget den 

29. marts. Den fulde drejebog, inklusiv finansielle rammer og rammer for byggeri af 

diabeteshus på matrikel ved Herlev Hospital, samt juridiske aftaler vil blive forelagt 

forretningsudvalget og regionsrådet den 10. og 17. maj, samt Novo Nordisk Fondens 

bestyrelse den 19. maj, med henblik på godkendelse og endeligt tilsagn om bevilling. 

 

Efter beslutning i regionsrådet og Novo Nordisk Fonden i maj vil der frem mod 1. ja-

nuar 2017 være en proces med forberedelse af overdragelsen af SDC til Region Ho-

vedstaden, som samtidig danner grundlag for etablering af SDCC. Parallelt med dette 

igangsættes proces for byggeriet med bl.a. udbud af konkurrenceprogram. Fra 1. janu-

ar 2017 frem til 3. kvartal 2020, hvor den nye bygning står klar til ibrugtagning, vil 

SDCC’s aktiviteter foregå på SDC’ nuværende matrikel i Gentofte.  

 

I forhold til patientgrundlaget, så er afsættet per 1. januar 2017 type 1 og type 2 pati-

enter tilknyttet planområde midt samt ny-diagnosticerede type 1 patienter fra hele re-

gionen. Frem mod 2020 forberedes en flytning af diabetesbørn og type 1 patienter med 

pumpe fra andre hospitaler i dialog med de relevante hospitaler og repræsentanter for 

patienterne. Bl.a. på grund af begrænsninger i de fysiske rammer forventes flytning af 

patienterne og samling af alle aktiviteter i SDCC først at ske i 2020, når det nye hus er 

klar. Nedenstående model skitserer en overordnet tidsplan frem mod 2020: 
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